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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyors i senyores diputades, començam el
plenari d’avui. El primer punt de l’ordre del dia correspon al
debat de les preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant
el Ple.

I.1) Pregunta RGE núm. 8415/19, presentada pel
diputat Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir, del  Grup
Parlamentari Popular, relativa a recursos suficients per
fer front als drets retributius del s interins reconeguts
recentment per sentència.

Primera pregunta RGE núm. 8415/19, relativa a recursos
suficients per fer front als  drets retributius dels interins
reconeguts recentment per sentència, que formula el diputat
Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula el Sr. Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sr. President, bon dia, senyores i senyors
diputats, bon dia a tothom. La semana tuvieron dos noticias
judiciales en que los tribunales no daban la razón al Govern,
por un lado, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares daba
la razón al Sindicato de Enfermería y declaraba el derecho de
los enfermeros y enfermeras y de los fisioterapeutas interinos
a cobrar el cien por cien de la carrera profesional, con efectos
además del 1 de enero del 2016. Según el propio sindicato
esto supone unos 6,5 millones de euros. Por otro lado, el
Tribunal Supremo declaraba que no puede haber
discriminación salarial en función de si estamos ante una
relación laboral fija o temporal, como han venido declarando
los tribunales europeos, y estimaba un recurso de casación
interpuesto por UGT, respecto al cobro de la carrera
profesional de los funcionarios interinos de Servicios
Generales.

Teniendo en cuenta que es evidente que se tendrá que pagar
la carrera profesional de los funcionarios interinos y de los
contratados temporales, nos preocupa muchísimo esta
situación y por eso le preguntamos al Govern: ¿tiene
cuantificada exactamente la cantidad que va a suponer esto?
¿Lo tiene presupuestado en los presupuestos del 2020? ¿A
cuántas persones afecta? ¿Cómo piensa solucionar esta
situación?

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lafuente. Té la paraula la Consellera
d’Administracions Públiques i Modernització.

LA SRA. CONSELLERA D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES I MODERNITZACIÓ (Isabel Castro i
Fernández):

Gràcies, president. Gràcies, Sr. Lafuente, bon dia a
tothom. Lo que va a hacer este govern en relación a la reciente

sentencia del Tribunal Supremo, que afecta a diez trabajadores
interinos de Servicios Generales es, como no puede ser de
otra manera, acatarla.

En relación a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Baleares, respecto al personal interino del ib-salut, como
usted sabe, no ha acabado su recorrido judicial, la sentencia
aun no es firme. 

El siguiente paso, cuando ya dispongamos de un criterio
jurídico unificado y no haya ningún proceso judicial en
marcha, será sentarnos con los sindicatos y alcanzar un
acuerdo como siempre hemos hecho. El camino debe ser éste,
unificar el criterio judicial y sentarnos con los sindicatos para
analizar y planificar esta situación. Será entonces el momento
en que la Dirección General de Función Pública efectúe un
coste sobre cuántos interinos y qué categorías se ven
afectados.

Los sindicatos conocen la voluntad de este govern de
planificar con ellos el futuro de la administración pública, son
los mismos sindicatos con los que hemos trabajado codo con
codo durante los últimos cuatro años para calendarizar la
recuperación de derechos que la derecha les quitó, derechos
por cierto que están garantizados y recuperados en los
presupuestos de 2020.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula el Sr. Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias, Sr. Presidente. Bueno, creo que no se puede mirar
hacia otro lado, en el mes de mayo, precisamente el 31 de
mayo de este año, ya el presidente del Colegio de Médicos
afirmaba que era una crónica de una impugnación anunciada
respecto a otro procedimiento también que dio la razón al
sindicato médico, en este caso afectaba a muchísima más
gente, y el Govern recurrió, y ya le decía el presidente del
sindicato médico que había jurisprudencia en la materia y que
además estaba clarísimo que este recurso no tenía ningún
recorrido.

Ustedes, todos los partidos políticos, era antes de las
elecciones, dijeron que estaban conformes en pagar la carrera
profesional del personal interino y temporal, ustedes no
dijeron nada y la situación sigue adelante. El problema es que
no bastará con la cuantía de contingencia que tengan en los
presupuestos que aprueben, y no van a hacer frente a esta
situación. Desgraciadamente esa es la realidad, mientras no
pagan a los funcionarios, mientras no pagan y no reconocen
esos derechos a los trabajadores, desgraciadamente sí que
siguen subiendo los gastos de asesores y los gastos de crear
nuevas entidades y nuevas empresas públicas.
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Desgraciadamente es una forma extraña de solidaridad y de
progresismo que tienen ustedes. No reconocen los derechos
de los trabajadores y sí crean más cargos de confianza y más
asesores.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lafuente. Té la paraula la consellera
d’Administracions Públiques.

LA SRA. CONSELLERA D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES I MODERNITZACIÓ (Isabel Castro i
Fernández):

¿Sabe lo que es esto , Sr. Lafuente? Supongo que lo
recuerda, es el acuerdo de carrera que usted mismo firmó
como conseller del Sr. Bauzá, en mayo del 2015. Se publicó
en el BOIB el 1 de mayo, el día antes se había iniciado la
campaña electoral. Después de cuatro años maltratando la
función pública a las puertas de unas elecciones ustedes
firman este acuerdo y hacen este paripé.

Y ¿sabe?, no lo dotan ni de un solo euro, ni un solo euro,
ni un solo movimiento en capítulo de personal y, además, por
cierto, en este acuerdo no se incluía el personal interino, o sea
que usted debió considerar en el 2015 que no debían tener
derecho.

Era campaña electoral...

(Remor de veus)

...y lo importante para ustedes era hacer un paripé. La única

(Alguns aplaudiments)

... la única... y me sor... Al analizar la situación, me sorprende
también que el único movimiento que hicieron fue desdotar
plazas, y me sorprende porque en sesiones parlamentarias
previas usted me reprochaba, a pesar de que se lo he negado
por activa y por pasiva, que desdotábamos plazas. Eso es lo
que hizo usted en mayo del 2015.

Nosotros actuamos de una manera totalmente diferente.
Nosotros lo que hacemos es negociar con los sindicatos
durante cuatro años. Durante cuatro años ustedes no fueron ni
siquiera capaces de sentarse a escuchar a los sindicatos y solo
en el último momento, en campaña electoral, pactan una
carrera, un acuerdo que no lleva ni una dotación de un solo
euro.

Por eso ustedes están donde están y nosotros donde
estamos, porque su credibilidad es cero.

Gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.2) Pregunta RGE núm. 8392/19, presentada per la
di putada Sra. Patrícia Font i Marbán, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a espai per a atenció a la
salut mental.

Segona pregunta, RGE núm. 8392/19, relativa a espai per
a atenció a la salut mental, que formula la diputada Sra.
Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt. Té la
paraula la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Bon dia, Sra.
Consellera. La pregunta ha quedat una mica curta. Avui ens
interessam pel Pla d’usos del Verge del Toro i si s’ha previst
destinar-hi un espai per a salut mental.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Té la paraula la consellera de Salut i
Consum.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Patricia
Juana Gómez i Picard):

Gràcies, president, bon dia diputats i diputades. Sra. Font,
el Pla d’usos del Verge del Toro es va definir  per donar
atenció a la cronicitat en el seu moment, i  també li vull
recordar que tenim un Pla estratègic de salut mental que té 38
objectius estratègics, que s’ha elaborat amb més de 160
professionals, hi han participat les associacions, a més dels
professionals sanitaris també professionals dels àmbits
socials, Conselleria de Serveis Socials i Cooperació,
ajuntaments, consells, per tal de poder donar una resposta
completa a les necessitats de salut de la població.

Sabem que la salut mental és molt més que la part sanitària,
sabem que normalment hi ha aquest àmbit social que també
requereix de suport i requereix donar resposta a aquests
objectius. 

Com li vaig dir, hi ha una comissió tècnica a Menorca,
formada per professionals sanitaris que fan feina en
col·laboració amb la resta d’institucions, i qualsevol proposta
que facin per tractar els pacients amb necessitat de salut
mental serà estudiada.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula la Sra. Font.
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LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Consellera. La
setmana passada a la seva compareixença de pressuposts ja li
vaig comentar la necessitat d’un espai adequat per a salut
mental. Sé que les associacions de malalts  mentals li han
transmès en més d’una ocasió que manquen espais i serveis en
salut mental a Menorca. És també un dels punts d’acord que
vàrem signar per a la investidura.

Compartim la visió de la conselleria de treballar per la
cronicitat, però açò no ha de suposar llevar recursos a la salut
mental. Per açò, fa mesos la instàvem a revisar el Pla de salut
mental per a Menorca, perquè hi trobàvem mancances.

La setmana passada sortia en premsa que ja s’havien triat
els arquitectes que han de dissenyar l’interior del Verge del
Toro, i açò ha fet que aquestes associacions es demanin si s’ha
tengut en compte la seva petició, més tenint en compte que
l’anterior consellera de Benestar Social del Consell de
Menorca, la Sra. Cabrisas, va donar la seva conformitat a
aquesta petició. 

Pensam que Menorca ha de disposar d’un espai de qualitat
per a les persones que pateixen un problema de salut mental,
tal com reivindiquen les associacions de malalts mentals
autèntics coneixedors de la realitat dels recursos disponibles
a la nostra illa. 

Per tant, Sra. Consellera, esper que encara estiguem a
temps de repensar una ubicació per a salut mental al Verge del
Toro.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Té la paraula la consellera de Salut i
Consum.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Patricia
Juana Gómez i Picard):

Gràcies, Sr. President. Tendrem en compte, com li deia,
les propostes. Quan se signa el projecte arquitectònic els
arquitectes també ens fan propostes de millora que són
considerades. Un dels objectius del pla, però, és
desestigmatitzar i sobretot integrar les persones.

Jo crec que hem de pensar molt bé si un hospital és el
millor lloc per estar, perquè hem de pensar que el Verge del
Toro està planificat com a hospital, és un hospital amb un ús
sanitari, per tant, és un espai molt hospitalari i aquest sentit
que té orientat a la cronicitat s’hauria de poder dotar d’altres
necessitats.

Tenim una unitat d’hospitalització breu a l’hospital Mateu
Orfila, tenim un hospital de dia de salut mental, hi ha un equip
de suport assertiu comunitari i hi ha també unitat comunitària
de salut mental de la infància i de l’adolescència. Sabem que

amb aquests recursos donam assistència sanitària i hem de
treballar amb tota la part social per poder donar un habitatge,
per poder obtenir un pis, per poder..., per exemple, els pisos
tutelats aquí a Mallorca varen ser transferits a la Conselleria
de Serveis Socials perquè ho fan molt millor, perquè el
nostre..., la nostra atenció sanitària no cobreix tots els altres
aspectes, però hem de fer feina en col·laboració.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.3) Pregunta RGE núm. 8404/19, presentada pel
diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a reclamació
de la publicació anual de les balances fiscals.

Tercera pregunta, RGE núm. 8404/19, relativa a
reclamació de la publicació anual de les balances fiscals, que
formula el diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears. Té la paraula
el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Som a les
portes d’una legislatura on un dels temes claus, una de les
batalles cabdals que afronten les Illes Balears és la reforma
del model de finançament autonòmic. Per afrontar aquesta
batalla necessitam informació i transparència en les dades. A
l’any 2008, després de moltes lluites, es va aconseguir que
l’Estat fes públiques les balances fiscals de les diverses
comunitats autònomes en relació amb l’Estat; aquestes
balances fiscals es varen fer públiques a través de dos mètodes
de càlcul: el mètode de càlcul de càrrega benefici i el mètode
de flux monetari. Això ho va fer un govern socialista, després
de fer un acord de criteris tècnics per fer aquest càlcul de
balances fiscals. 

D’ençà dels darrers governs populars, és vera que han fet
públiques algunes dades en aquest sentit, però sempre només
per un mètode, que és el de càrrega benefici, mai pel mètode
de flux monetari. La nostra pregunta és si el Govern de les
Illes Balears exigirà de l’Estat que faci públiques les balances
fiscals a través dels dos mètodes, com es va fer a l’any 2008.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Té la paraula la consellera d’Hisenda i
Relacions Exteriors.

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau):

Gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Sr. Melià,
coincidim que és necessari tenir totes les dades a l’abast i és
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necessària la màxima transparència possible per afrontar d’una
vegada un tema tan important com és el finançament de la
comunitat autònoma de les Illes Balears. Vostè ho ha explicat
perfectament, les balances fiscals mesuren la diferència entre
els ingressos, entre les despeses que fa el Govern de l’Estat a
una comunitat autònoma i els ingressos que n’obté. 

En el 2008, amb dades del 2005 es varen fer unes balances
fiscals i després, des del 2014 fins al 2017 s’han anat
publicant els comptes públics territorialitzats amb una
metodologia, com vostè bé ha dit, qüestionable, i amb una
metodologia que no té el consens dels experts.

Continuam, com es va demanar la passada legislatura,
demanant la publicació d’aquestes balances fiscals, tot i que hi
hauria d’haver una revisió de la metodologia que hauria de ser
més consensuada, però sigui quin sigui el mètode emprat el
que és segur és que les Balears tenen un dèficit fiscal molt
important, el més gran amb diferència, el biaix més gran de la
mitjana de totes les comunitats autònomes.

Les balances fiscals varen quantificar aquest dèficit entre
1.700 i 3.000 milions d’euros depenent de la metodologia
emprada, fins i tot amb les balances fiscals darreres, del 2014,
amb dades del 2017, aquest dèficit és del 6% del PIB,
equivalent a 1.500 milions. I com deia, som la comunitat
autònoma amb un dèficit fiscal més esbiaixat amb referència
a la mitjana.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, consellera. Té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, president. Entenc que el Govern
coincideix amb la nostra postura, que exigirà al Govern de
l’Estat la publicació pels dos mètodes de càlcul, és a dir, que
també es publiquin pel mètode de flux monetari, perquè, com
sap perfectament el Govern, el mètode de flux monetari sol
donar com a resultat, i així es va demostrar l’any 2008, més o
manco el doble de dèficit públic de les Illes Balears en relació
al nostre PIB; perquè vostè ens ha dit que els darrers càlculs
publicats parlaven d’un 6% del PIB de les Illes Balears de
dèficit fiscal, però si passam a les dades del 2008 estàvem a
més del 14% del nostre Producte Interior Brut de dèficit
fiscal, el 2008.

Avui en dia, amb les dades oficials es parla de 4.200
milions d’euros de dèficit fiscal, més d’un 16% del nostre
Producte Interior Brut.

És evident que afrontam una batalla fonamental, la del
finançament, és evident que aquesta terra ha estat maltractada,
ha estat tractada injustament i que necessitam reivindicar,

alçar la veu i tenir dades, transparència i raons per aconseguir
un bon finançament per a les Illes Balears.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Té la paraula la consellera d’Hisenda.

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau):

Gràcies, Sr. President. Coincidim perfectament, la
transparència de l’Estat envers les comunitats autònomes en
un tema tan important com és el finançament hauria de ser la
norma de funcionament.

Consideram que s’han de publicar aquestes balances, que
ja s’haurien d’haver publicat; independentment de la
metodologia emprada, qualsevol informació que ens pugi
ajudar a conèixer millor els comptes territorialitzats, és
important. Aquesta transparència i disponibilitat de dades és
necessària per tenir un marc de confiança i un marc de relació
de l’Estat envers les comunitats autònomes que sigui
acceptable.

I el que sí s’ha ratificat, independentment de les mesures,
independentment dels ajusts, és el dèficit fiscal de les Illes
Balears i la importància de disposar d’un nou sistema de
finançament, la importància del Règim Especial de les Illes
Balears i que en el 2020 es faci efectiu i es materialitzi aquest
règim especial i que també reconegui les dificultats que
suposen la insularitat i situïn les Balears a la mitjana de les
inversions de l’Estat a les comunitats autònomes.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.4) Pregunta RGE núm. 8410/19, presentada pel
diputat Sr. Sergio Rodríguez i Farré, del  Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a tractament
PrEP.

Quarta pregunta, RGE núm. 8410/19, relativa a tractament
PrEP, que formula el diputat Sergio Rodríguez Farré, del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares. Té la paraula el Sr.
Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Consellera, desde nuestro
grupo compartimos su preocupación por el tema del contagio
del SIDA, sobre todo porque nuestra comunidad dobla la tasa
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de contagio de la media nacional. Pero queremos saber
exactamente qué criterios ha utilizado para designar el grupo
de población al que se va a financiar la profilaxis de
preexposición.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Té la paraula la consellera de Salut
i Consum.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Patricia
Juana Gómez i Picard):

Gràcies, president. Idò els mateixos criteris que per
finançar qualsevol medicament, els aprovats per la Direcció
General de Cartera Bàsica i Serveis del Sistema Nacional de
Salut i Farmàcia. Aquests criteris  es varen fixar el 31
d’octubre de l’any 2019, segons l’opinió dels experts, la
Societat Espanyola de Medicina Interna i Medicina Infecciosa,
el finançament d’aquest medicament, conegut com a Truvada,
és una bona mesura de salut pública, evita de manera eficaç el
contagi del VIH. Per tant, a partir d’aquesta evidència
científica el ministeri ha decidit, en combinació amb
pràctiques sexuals més segures, finançar el medicament.

El tractament està subjecte a unes normes i a uns criteris,
a una sèrie de criteris, homes que tenen sexe amb homes i
persones transexuals VIH negatives majors de 18 anys,
treballadores del sexe que no tenguin VIH i no utilitzin
habitualment preservatius, que compleixin almanco dos d’una
sèrie de criteris.

Li he dir que és un medicament d’ús hospitalari, que
probablement es finançarà en els centres d’atenció de les
malalties de transmissió sexual, s’està acabant ara el protocol,
i que només si evitam dos tractaments de SIDA, que tenen un
cost anual d’uns 7.000 euros, podrem atendre tota la població
de les Illes Balears, atès que aquest medicament té un preu de
28 euros.

Per tant, com li dic, no hi ha susceptibilitat, ni opinió
personal, hi ha evidència científic, que és el que hi ha darrera
sempre d’aquestes decisions.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, consellera. Té la paraula el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. A ver, Sra. Consellera, es que a
nosotros nos cuesta entender cómo desde su conselleria
vuelven a crear una estigmatización sobre determinados
colectivos de personas. Es decir, están ustedes dispuestos a

financiar al cien por cien una profilaxis de preexposición a
unos colectivos muy determinados, prostitutas, travestís,
transexuales u hombres que tienen sexo con otros hombres,
con además otra serie de medidas añadidas, que son el número
de parejas sexuales que se tiene en un determinado periodo,
etc.

Entonces, nosotros pensamos que volver asociar el SIDA
exclusivamente con estos grupos, por una parte ,
evidentemente, es discriminatorio para el grupo de
heterosexuales, pero, por otra parte, y aún más importante es
que vuelven ustedes a incidir en algo que a esta sociedad le ha
costado mucho superar, que es pensar que el SIDA es una
enfermedad asociada exclusivamente, o prácticamente de
forma exclusiva a la homosexualidad, y son ustedes los que lo
hacen, lo hacen mediante una medida discriminatoria que es
financiarles este tipo de medicación; que, por supuesto que
hay que financiarlo, no es que nosotros estemos en contra,
porque, como usted muy bien dice, nos sale bastante más
económico este tratamiento que el posterior tratamiento del
SIDA. Pero lo que hemos de hacer es, una de dos: o lo
extendemos a toda la población que quiera disponer de esta
profilaxis, o volvemos a incurrir en el error de asociarlo de
nuevo a una serie de prácticas sexuales determinadas y a un
colectivo determinado.

Y a mi me extraña muchísimo, de verdad, que sea el pacto
de progreso el que vuelva a decir que el SIDA es una
enfermedad propia de gays y de transexuales, o sea, no lo
puedo entender. Y eso es lo que consiguen con sus políticas
discriminatorias con respecto a los heterosexuales.

Gracias, Sra. Consellera.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Té la paraula la consellera de Salut.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Patricia
Juana Gómez i Picard):

Gràcies, President. Lo que usted acaba de decir es una
opinión y yo le he estado hablando de evidencia científica, que
no la marca la conselleria, que la marcan las instituciones que
tienen poder para ello, como son las sociedades científicas, la
Organización Mundial de la Salud o el Comité de Bioética de
España. No es un invento nuestro, Sr. Diputado. 

Ahora bien, un diputado de su partido considera absurdo
por ejemplo fomentar el uso del preservativo, el Sr. Garriga,
o la Sra. Alicia Rubio en la Asamblea de Madrid, casi
considera corrupción de menores el hablar de educación
sexual en los colegios. Con comentarios como este y con
comentarios como el suyo, con una gran dosis de hipocresía,
lo que hacen es no aceptar lo que demuestra la evidencia
científica.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.5) Pregunta RGE núm. 8407/19, presentada pel
diputat Sr. Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a l’informe de la
Sindicatura de Comptes de l’exercici 2017, en relació
amb l’ib-salut.

Cinquena pregunta, RGE núm. 8407/19, relativa a
l’informe de la Sindicatura de Comptes de l’exercici 2017, en
relació amb l’ib-salut, que formula el diputat Juan Manuel
López i Gordiola del Grup Parlamentari Ciudadanos. Té la
paraula el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president, molt bon dia a tothom. Consellera,
l’altre dia a la seva compareixença amb motiu de la Comissió
d’Hisenda per presentar el pressupost de la seva conselleria,
a la meva intervenció, en aquest mateix moment ens
assabentàvem de la presentació de l’informe de la Sindicatura
de Comptes envers el sector públic instrumental i alguns
departaments del Govern per a l’exercici 2017. En aquell
moment només tenia una breu informació del que exposava el
diari, però trobat a la conjuntura de l’elaboració pressupostària
li vaig fer una sèrie d’apreciacions. Tot i això, la Sindicatura
esmentava una valoració important, com és que detectava
greus i importants deficiències en la gestió econòmica i
comptable de l’ib-salut. 

Aleshores, atès això i atesa la conjuntura d’elaboració de
pressuposts i de cara a l’exercici que entram, en aquest debat
i en aquesta cambra li deman la seva valoració envers aquest
informe de la Sindicatura de Comptes i les seves
recomanacions.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gómez. Té la paraula la consellera de Salut i
Consum.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Patricia
Juana Gómez i Picard):

Gràcies, president. És habitual que la Sindicatura de
Comptes dediqui un ampli capítol en els seus informes anuals
al Servei de Salut, perquè pensi que es gestionen des del
Servei de Salut uns 1.500 contractes cada any, més que
qualsevol altre organisme, amb molta diferència, d’aquesta
comunitat autònoma. S’intenten seguir les recomanacions
sempre. El que passa és que no sempre és possible i no
sempre és fàcil. 

Hem de considerar que el 2015 hi havia un deute acumulat
d’uns 200 milions d’euros, que afortunadament s’han
aconseguit reduir 50 milions d’euros de deute en aquesta
legislatura, a més d’un increment de 411 milions d’euros i una
recuperació de drets i millora de la salut en general. Com hem

explicat, jo crec que en molts de fòrums, la presidenta, la
consellera d’Hisenda i qualsevol de nosaltres, el finançament
d’aquesta comunitat autònoma no és suficient. S’està
treballant per millorar-lo també, i treballam d’una manera
intensa.

El que succeeix és que hi ha una sèrie de situacions que
crec que, tot i que s’ha de donar compliment a la Llei
d’estabilitat pressupostària i a la Llei de contractes, també
tenim una Llei de salut que garanteix i reconeix el dret a la
protecció de la salut. Per tant en aquesta comunitat autònoma
es comprarà de manera urgent i sense procediment de
contractació a qualsevol fàrmac que pugui ser requerit per un
pacient de les Illes.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Miri, consellera, crec que ja coneix la
nostra línia d’aportació i constructiva. Li vaig reconèixer que
hi ha un problema amb la Llei de contractes del sector públic
i amb la Llei de contractació quan afecta especialment a salut.
Hi va haver unes jornades parlamentàries a Madrid, de
diferents parlamentaris de diferents comunitats autònomes,
precisament suportaven..., dic diferents comunitats
autònomes, diferents partits, suportaven precisament a aquesta
necessitat, però és que vostè té les eines i l’oportunitat.

Miri, el que ens va preocupar de l’informe que no sortia i
que ja tenim i que hem pogut llegir, són afirmacions com que
“l’actuació de l’ib-salut, de forma intencionada, sense seguir
els procediments legals establerts a la normativa de
contractació i sense una dotació pressupostària suficient per
poder abonar els serveis rebuts, suposa un incompliment de la
legalitat sistemàtic i recurrent”, Sindicatura de Comptes, no
ho fa un grup parlamentari. És a dir, quan hi ha això crec que
vostè i el Parlament té un mandat de millorar. 

Però, miri, crec que té una oportunitat, consellera, la
consellera de Salut, la consellera d’Hisenda, de fer cas de les
recomanacions de la Sindicatura, que li recomana, i aquest
parlament crec que li podem exigir perquè és un bon moment
per fer-ho, i li cito literalment, que “cal elaborar un pressupost
inicial suficient i ajustat a les necessitats reals de la despesa,
en consonància amb l’estimació d’ingressos”. És a dir, és ara
l’oportunitat perquè faci una dotació pressupostària adient i no
hagi de fer modificacions de crèdit constantment i vulnerar,
com diu la Sindicatura de Comptes, el procediment establert,
que ha de ser de forma excepcional la revisió a posteriori.

I nosaltres l’encoratjam a fer-ho, que eviti que la
Sindicatura de Comptes ens presenti en el 2020 un informe
del 2018 i del 2019 en aquesta línia.
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És una qüestió de transparència i una qüestió de
compliment de la gestió del bon govern, i en això ens tendrà
al costat, consellera.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gómez. Té la paraula la consellera de Salut.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Patricia
Juana Gómez i Picard):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Gómez, pel seu suport.
Estic totalment d’acord, però ens agradaria també saber què
hem de fer quan hem de comprar o pagar un tractament com
ara succeeix, un nou tractament de teràpia, Carticell, que costa
300.000 euros i que hem de desplaçar els pacients a fora.

El posarem, el posarem perquè és cert el que li dic, hem de
donar compliment a la Llei de contractació i a la d’estabilitat
pressupostària, però també a la Llei de salut.

Tots els serveis de salut d’Espanya es troben en la mateixa
situació. Aquesta comunitat autònoma, al llarg del temps, està
en aquesta situació, al llarg del temps des que existeix el
Servei de Salut. El que li dic és que hem aconseguit disminuir,
amb l’esforç d’aquest govern per les polítiques socials, el
dèficit del Servei de Salut, que és la línia de feina, que
continuam incrementant el pressupost de salut i de les
polítiques socials d’aquesta comunitat autònoma per millorar
la situació.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.6) Pregunta RGE núm. 8465/19, presentada per la
diputada Sra. Margal i da Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a nombre de metges
d’Atenció Primària.

Sisena pregunta, RGE núm. 8465/19, presentada en
substitució de la RGE núm. 8416/19, relativa a nombre de
metges d’Atenció Primària, que formula la diputada Sra.
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula la Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, president. Sra. Consellera de Sanitat, creu vostè,
a més, sincerament, que el nombre de metges d’Atenció
Primària és suficient per donar un bon servei als ciutadans de
les Illes Balears? Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Durán. Té la paraula la consellera de Salut i
Consum.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Patricia
Juana Gómez i Picard):

Gràcies, Sr. President. Crec que aquesta pregunta era
urgent a l’any 2012, quan sense cap consens ni evidència, més
aviat tot el contrari, varen decidir tancar els centres de salut.
Varen llevar els metges de reforç de tots els centres de salut;
varen llevar la paga extra, dies lliures, de disposició; perdre
molts de drets, contractes absolutament temporals...

(Remor de veus)

... per als metges de família. Les majors retallades del Partit
Popular es varen fer a Atenció Primària.

Com li dèiem a la comissió, li ho deia la Sra. Martín a la
Comissió d’Hisenda l’altre dia, el PP només es preocupa per
la sanitat pública quan és a l’oposició, és l’únic moment en
què vostès es preocupen. Aquest govern té fets diferencials,
Sra. Diputada, que són evidents, i crec que no són urgents, i és
una molt major inversió en Atenció Primària, sobretot en
capítol 1; una millora dels centres de salut en accessibilitat i
nous centres de salut, noves infraestructures; una projecció
també d’un increment de professionals a tots els centres; un
increment de residents a tots els centres.

Per tant, fets i no paraules!

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula la Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

No em defrauda mai, Sra. Consellera, mai! Sempre, a cada
una de les seves intervencions, quatre anys després de la seva
gestió, ha de parlar del Partit Popular. El Partit Popular va
haver de fer una gestió eficient, una gestió...

(Remor de veus)

... que no hagués estat la mateixa si no ens haguéssim trobat
1.700 milions d’euros dins els calaixos, Sra. Consellera.

(Remor de veus i petit aldarull)

Miri, l’únic cert..., és vera, jo ja sabia que vostè em parlaria
de la diferència de model, de la diferència de pressupost..., tot
això ja ho sabia; no sabia a quina intervenció...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, un poc de silenci, per favor.
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LA SRA. DURÁN I CLADERA:

... no sabia a quina intervenció m’ho faria, si a la primera o a la
segona, però ja es veu que no ha pogut més i ha començat
d’aquesta manera. Es veu que no té cap tipus d’arguments. 

Com deia, quatre anys després de la seva gestió, i a la falta
de facultatius s’hi ha sumat una planificació molt millorable
i una deficient gestió de recursos públics, perquè és vera que
gasten més, però no sabem en què ni com. 

Miri, nosaltres som una comunitat autònoma importadora
de metges, i no s’haurien d’haver posat traves a l’hora de la
seva contractació, traves com el decret lingüístic, que no té ni
Catalunya, som els únics, és un total despropòsit, perquè la
presidenta Armengol, Sra. Armengol, ha de saber que la
llengua no cura.

Tenim un gran problema per captar i fidelitzar els metges,
retenir-los, i evidentment els problemes d’habitatge no ajuden.
La conseqüència: metges amb molta càrrega de pacients
diària, a Palma vàrem veure que 33 pacients en un dia, i a
Eivissa...

(Continua la remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats..., senyors diputats, un poc de silenci.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Esper que em doni més temps, perquè m’he aturat dues
vegades, president.

EL SR. PRESIDENT:

Continuï, Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies. Metges amb molta càrrega de pacients diaris; a
Palma, com vàrem veure, 33 pacients, i a Eivissa arriben fins
als 50. Falten substituts i no hi ha reforços a l’estiu. 

Les oposicions d’Atenció Primària no varen cobrir les
necessitats de metges, ja que hi va haver un 70% de suspesos,
un percentatge que mai no s’havia donat.

En resum, els metges sense plaça s’han de treure el B2 de
català en dos anys, paguen una picossada per un habitatge, i
amb la demanda que hi ha a la resta de comunitats autònomes
vénen i se’n van. La directora d’Atenció Primària a Mallorca,
Antònia Roca, reconeixia, paraules textuals, que, encara que
s’havia augmentat la plantilla es jubilaven cada any molts de
metges i no n’arribaven tants com se n’anaven, i no parlam,
Sra. Gómez, de 50 metges, com ella deia; segons el president
de SIMEBAL, Miguel Lázaro, va dir ahir, falten a Atenció
Primària 350 metges, 60 dels quals a Eivissa.

També la Sra. Antònia Roca anunciava per als propers anys
a Atenció Primària que afrontarà una gran reorganització.
M’agradaria saber quina és aquesta reorganització i per què si
és tan important no l’han feta en els quatre anys que han
tengut.

Les evidències, com vostè deia, són palpables: amb 4.000
milions més tenim una Atenció Primària pitjor. Ja li anuncii
que nosaltres presentarem una PNL amb un pla integral per a
Atenció Primària.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Durán. Té la paraula la consellera de Salut.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Patricia
Juana Gómez i Picard):

Unes quantes perles, Sra. Durán. Gestió eficient vol dir
acomiadar treballadors, per a vostè, ja ho saben; gestió
eficient..., mala assistència a Atenció Primària vol dir
menysprear els treballadors d’Atenció Primària, que tenen
cura d’aquesta sanitat pública com si fos un tresor, no com
pensen vostès.

No ens conformam i sí, treballam en un pla d’atenció que
suposa, ha començat a suposar i suposarà moltes millores.

Hi ha més tecnologia als centres de salut, els cotxes són
nous, tenien dotze anys els cotxes d’atenció primària, molts
d’ells, i s’han renovat. S’ha renovat, s’ha..., hi un ecògraf a cada
centre, dermatoscopis, retinògrafs, moltíssima més
tecnologia.

El pressupost és ara un 22% del pressupost global del
Servei de Salut. Nosaltres sí que creiem en l’atenció primària,
però ho demostram amb fets, Sra. Diputada.

Hi torna haver reforços als centres de salut, de metges i
d’infermeres. Parlam de 23 metges de família més que al
2015, 5 pediatres més, 54 infermeres més que al 2015. A
l’any 2020 tendrem 50 residents, aquells que vostès
retallaven, nosaltres en posarem i doblam l’oferta de residents
a familia i a comunitària per a l’any 2020.

Fets i no paraules i paraules per als excel·lents
professionals de la nostra sanitat pública.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.
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I.7) Pregunta RGE núm. 8421/19, presentada pel
diputat Sr. Sebastià Sagreras i Bal l ester, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a actuacions en relació
amb la planta de CEMEX de Lloseta.

Setena pregunta, RGE núm. 8421/19, relativa a actuacions
en relació amb la planta de CEMEX de Lloseta, que formula
el diputat Sr. Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, president, bon dia, diputades, diputats. Bon dia, Sr.
Yllanes, en primer lloc, de tot cor, no voldria per res del món
que la presidenta es malpensi i cregui que vostè es posa
d’acord amb mi per anar deixant en evidència el seu amic
Negueruela cada vegada aquí al Parlament.

Vostè dimarts va ser franc, espontani, transparent, va venir
a dir amb les seves paraules, però també amb els seus gestos
que les promeses que va fer el seu antecessor a Indústria, el
Sr. Negueruela, en relació amb CEMEX eren una farsa. Vostè
no hi era, Sr. Yllanes, vostè no en té la culpa, però és greu
l’evidència que el Sr. Negueruela, la ministra Maroto i la
presidenta Armengol mentissin tan miserablement als
treballadors, als mitjans de comunicació i als ciutadans de les
Illes Balears, a 15 dies de les eleccions en prometre una
planta d’hidrogen per a la qual vostè ara n’és escèptic.

Realment, vicepresident, quines actuacions ha fet el
Govern de les Illes Balears en relació amb aquest tema?

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sagreras. Té la paraula el Sr. Vicepresident i
conseller de Transició Energètica i Sectors Productius.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE TRANSICIÓ
ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS (Juan Pedro
Yllanes i Suárez):

Gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Gràcies, Sr.
Sagreras. Verá, le voy a contestar a la pregunta, luego si acaso
hacemos algún comentario sobre el resto de su intervención.

Desde que se anunció el expediente de regulación de
empleo de CEMEX en el año 2018 el Govern -el Govern-, en
aquel caso representado por el Sr. Negueruela, se implicó
directamente en las negociaciones con todas las
administraciones implicadas, el Gobierno del Estado, la Junta
de Andalucía, con el comité de empresa y con la propia
empresa precisamente para impulsar un proyecto, el proyecto
de CEMEX, que pudiese garantizar que se mantenían los
puestos de trabajo y además que pudiese producir nuevos
puestos de trabajo.

El proyecto se presentó a principios de este año, usted lo
sabe, ha citado a las personas que estaban en la presentación
de ese proyecto, y se marcó una hoja de ruta a seguir.

Nosotros en las competencias que hemos asumido en este
nuevo govern tenemos que preocuparnos por la transición
energética y la reindustrialización, y precisamente en esto
estamos. Estamos estudiando en profundidad el proyecto,
estamos solicitando información adicional, con el fin de
mejorar en aquello que creamos que podemos mejorar el
proyecto; estamos programando reuniones con todas las
partes implicadas, con las empresas, no le quepa la menor
duda, y sin duda seguiremos ahondando en este proyecto que,
por supuesto, ni está abandonado ni es una farsa, como usted
ha afirmado, gratuitamente, hace un minuto.

Gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicepresident. Té la paraula el Sr. Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sr. Yllanes, dimarts vostè va ser franc, va deixar
Negueruela als peus dels cavalls. L’hemeroteca és evident, El
Mundo, 8 i 10 de gener de 2019: “Lloseta tendrá la planta
de hidrógeno más grande de Europa. La ministra Maroto
y Armengol han presentado el acuerdo. El conseller
Negueruela ha detallado que el Govern prevé la inversión
de 42 milions”

Ultima Hora, 7 de maig, a quinze dies de les eleccions,
segons la nota de premsa del Govern i retuit de la conselleria:
“La planta de hidrógeno abrirá en 2021", los mismos,
“Armengol y Negueruela se felicitaron a sí mismos por
haber confeccionado este plan”.

Vostè els va contradir totalment dimarts passat en
compareixença, Diari de Sessions, 12 de novembre, ho va dir
vostè, eh?, no jo, aquestes paraules: “CEMEX, que gran tema,
lo tenía por aquí anotado, no vaya a ser que salga CEMEX
y la liemos” y la lió.

Vostè va enumerar un parell de veritats: que vostè no ens
enganaria, -sembla que avui ho fa-, perquè vostè no és de dir
mentides; que mantenen una posició prou escèptica entorn de
CEMEX; que tanmateix els veïnats de Lloseta no estan
contents amb la planta d’hidrogen, que tenen problemes greus
com les llicències municipals, o que tanmateix a les Illes no
hi ha demanda d’hidrògen.

Sr. Yllanes, per avui només li demanaré: qui ens enganava,
el Sr. Negueruela abans de les eleccions o vostè dimarts
passat? Jo crec que realment qui és menys transparent que
l’aigua de la Platja de Can Pere Antoni és la presidenta
Francina Armengol.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sagreras. Té la paraula el Sr. Vicepresident.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE TRANSICIÓ
ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS (Juan Pedro
Yllanes i Suárez):

Me lo temía, me temía que no sabe usted lo que es ser
escéptico. Entonces, le voy a dar una clase de filosofía.

(Remor de veus)

Verá, el escepticismo significa dudar sobre la eficacia de
alguna cosa, pero una vez que uno tiene pruebas objetivas de
que efectivamente la cosa va a ser eficaz..., se le va dormir el
brazo, la cosa va a ser eficaz, se rectifica y no hay ningún tipo
de problema. Nadie ha mentido. Nadie ha mentido. 

La planta de CEMEX sigue adelante y todas esas dudas que
tenemos las vamos a resolver, y por eso, precisamente,
estamos con esa información adicional que nos va a garantizar
efectivamente que la planta de CEMEX es viable y que va a
servir para reindustrializar la zona de Lloseta. Y vamos a
eliminar cualquier reticencia por parte del ayuntamiento, por
mucho que me enseñe usted eso. Yo, verá, dije que soy
escéptico, Sr. Sagreras, escéptico.

Verá, yo entiendo que ustedes no comprendan muy bien
qué significa un gobierno de coalición en donde se pueden
mantener discrepancias, se puede dialogar y se puede llegar a
consensos. Por cierto, ustedes tienen experiencia
efectivamente en un gobierno de coalición, gobernaron con
una banda de piratas para saquear las cuentas públicas de esta
comunidad autónoma y por eso no entienden ust...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Yllanes, el seu temps ha acabat.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Sr. Yllanes, correspon al president administrar el plenari.

(Remor de veus i algunes rialles)

I.8) Pregunta RGE núm. 8417/19, presentada per la
diputada Sra. María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a finalitats per als fons de
l’ecotaxa.

Vuitena pregunta, RGE núm. 8417/19, relativa a finalitats
per als fons de l’ecotaxa, que formula la diputada Sra. María
Salomé i Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula la Sra. Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gràcies, Sr. President, bon dia, senyores i senyors
diputats. Anualment hem observat com el repartiment de
l’ecotaxa ha anat deixant fora els ajuntaments i ha inclòs
projectes que havien de ser finançats per fons propis o altres
administracions, ja ho han denunciat moltes vegades.

És evident que el Govern de la Sra. Armengol ha anat
dirigint l’ús de l’ecotaxa com a tapa forats pressupostaris
pervertint l’esperit de la llei i deixant com a residuals els
projectes turístics i mediambientals. Però és que ara veiem als
acords de Bellver, al seu punt 91, que diu que s’inclou que
s’estudiarà la revisió de les finalitats de l’Impost del Turisme
Sostenible.

 No sabem si açò serà pitjor o millor o simplement
oficialitzarà que deixa de ser un impost finalista i passarà a
engreixar directament la caixa única de la comunitat.

Davant açò i davant la situació d’indignació generalitzada
del darrer repartiment de l’ecotaxa, li demanam: quines són
les finalitats que el Govern considera òptimes per als fons de
l’ecotaxa?

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cabrera. Té la paraula el conseller de Medi
Ambient i Territori.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI
(Miquel Mir i Gual):

Sí, moltes gràcies, Sr. President, molt bon dia a tothom.
Sra. Cabrera, el Govern considera òptimes les finalitats que
recull l’article 19 de la llei del 2016, que és la que es va
aprovar per aquest parlament i que fa referència a la protecció
del medi natural, rural, agrari i marí; al foment de la
desestacionalització turística; a la recuperació i a la
rehabilitació del patrimoni històric i cultural; a l’impuls de
projectes de recerca científica per tal de contribuir a la
diversificació econòmica del país; a la millora de la formació
i qualitat de la desocupació i finalment a les actuacions en
polítiques d’habitatge per fomentar un accés a aquest
habitatge.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula la Sra. Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, la seva contestació
manifesta clarament que fan una perversió de la interpretació
del que diu la llei. Les finalitats es reflecteixen anualment en
el repartiment que han fet de l’ecotaxa, li he de dir que no
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disposen del suport ni social ni dels ajuntaments, de fet, el
Consell Insular de Menorca, liderat pel pacte d’esquerres, ahir
va aprovar una proposta del Partit  Popular que demanava el
repartiment..., la revisió del repartiment. Per tant, qualque
cosa faran malament.

La interpretació que vostès fan dels percentatges als quals
van destinats cada cosa és prou qüestionable. Han tingut les
platges tancades per vessament, açò sí que afecta al medi
ambient, el turisme, els residents i la posidònia.

Vostès i la Sra. Armengol varen anar a la World Travel
Market a presentar els projecte de l’Atlas Submarino de
Baleares finançat amb l’ITS, molt bé, molt bé, però no troba
que seria molt més necessari que haguessin anat a una fira
turística amb el problema de les aigües fecals a les platges
tancades solucionat o almanco abordat, Sr. Conseller?
Almanco abordat. 

I gràcies que el Partit  Popular i el Sr. Company a la
legislatura 2011-2015 va deixar els tres convenis que ara
tenim de les depuradores d’Addaia, que ja es una realitat, de
Palma i de Can Picafort. És convenient que vostès facin feina
en la mateixa línia, Sr. Conseller.

Si era evident que l’aplicació  de l’impost no era
mediambiental ni turística, hem de dir que ni tan sols
l’aplicació és coherent amb els principis de la llei. Hem vist
en els diaris que vostès avalen aquesta perversió de la llei i
diuen que no tenen alternativa, sí que en tenen d’alternativa,
prioritzin la despesa, reivindiquin a Madrid de la mateixa
manera que ho feien quan governava el Partit Popular.
Lamentablement l’únic que queda clar...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Cabrera, el seu temps s’ha acabat.

(Alguns aplaudiments)

Gràcies, Sra. Cabrera. Té la paraula el conseller de Medi
Ambient. 

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI
(Miquel Mir i Gual):

Febrer del 2018: “el PP de Baleares reitera su voluntad
de eliminar la ecotasa durante la temporada baja". Gener
del 2019: “Company deja la puerta abierta a eliminar la
ecotasa si el PP llega al Govern.” Març del 2019: “Company
exige en Berlín dejar a cero la  ecotasa este verano para
mermar la competividad.” Abril del 2019: "el PP Balear
matiza, no se puede quitar la ecotasa de un día a otro.”

(Remor de veus)

No es posi nerviosa. Abril del 2019: “la ecotasa en el PP
como el Guadiana”, una notícia en El Mundo, en el seu diari,

que repassa els canvis de criteri i de tomb del seu grup
parlamentari, del seu partit envers aquest impost.

Sra. Cabrera, vostè m’ha de reconèixer que no en tenen ni
idea de què volen fer amb aquest impost, ni idea en tenen.

(Remor de veus) 

Posi’ns tranquils...

EL SR. PRESIDENT:

Senyor diputats.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI
(Miquel Mir i Gual):

Posi’ns tranquils.

(Alguns aplaudiments)

A l’any 2016 el volien eliminar, enguany el volien eliminar
en temporada baixa, però enguany també el volien suspendre,
primer el Sr. Company a Berlín, i després per allò de la crisi
de Thomas Cook. En què quedem?

Miri, Sra. Cabrera, des que hi ha aquest impost la
Conselleria de Medi Ambient ha rebut 77 milions d’euros, hi
ha dues coses que ha de tenir en compte que segur que a vostè
se li escapen, no només la Conselleria de Medi Ambient fa
polítiques ambientals, la Conselleria de Transició Energètica,
la d’Agricultura, entre d’altres, i no només el Govern fa
projectes destinats a Medi Ambient.

Per tant, Sra. Cabrera, no passi pena per al que es dediquen
aquests diners; el primer que ha de fer és entendre, el primer
que ha de fer és posar-se d’acord amb què opinen vostès i què
volen fer vostès amb aquest impost, i  després tal vegada
estaran amb més disponibilitat i podrem tenir un debat amb
més objectivitat i amb credibilitat entorn d’aquest aspecte.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.9) Pregunta RGE núm. 8420/19, presentada pel
diputat Sr. Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a suspensió de la prohibició del diesel
per al 2025 a les Illes Balears.

Novena pregunta, RGE núm. 8420/19, relativa a suspensió
de la prohibició del diesel per al 2025 a les Illes Balears, que
formula el diputat Sr. Antonio Costa i Costa, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Costa.
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EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Vicepresidente, el pasado mes de febrero se aprobó en este
parlamento la Ley 10/2019, de cambio climático y transición
energética, incluyendo una disposición adicional tercera, cuyo
apartado 3 cito textualmente: “A partir del 1 de enero de 2025
quedará prohibida la circulación en las Illes Balears de
motocicletas y de turismos que utilicen diesel como
combustible”, se añade además que reglamentariamente por
razones de servicio público o por radicación en el territorio
se podría exceptuar.

Según parece, e l Gobierno central considera que esta
disposición es contraria a la Constitución, pues se atribuyen
ustedes competencias que no les corresponde. Parece también
que en la correspondiente comisión bilateral ustedes pactaron
dejar en suspenso esta normativa antes del próximo 22 de
noviembre, o sea ya, y en caso contrario, se recurriría esta
disposición en el Tribunal Constitucional.

Por ello le pregunto, ¿tiene intención el Govern de
suspender antes del 22 de noviembre la prohibición del diesel
en Baleares?

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa. Té la paraula el Sr. Vicepresident i
conseller de Transició Energètic i Sectors Productius.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE TRANSICIÓ
ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS (Juan Pedro
Yllanes i Súarez):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Costa. Verá, el
objetivo esencial del Govern es que las leyes pues no sean
recurridas ante el Tribunal Constitucional, y ante el aviso que
tuvimos por parte del Ministerio de Transición Ecológica,
perdón, realmente de una serie de ministerios del Gobierno
del Estado de que se podía recurrir por invasión de
competencias, pues, lo que hicimos fue tener una reunión
bilateral en donde los equipos de los ministerios implicados
y el equipo del Govern estuvimos llegando a un acuerdo, y se
llegó a ese acuerdo interpretativo y ese acuerdo interpretativo
es el que precisamente va a tener vigencia a partir de ahora.

Realmente lo que se hace es que se llega a un acuerdo por
el cual ni se deroga ni se modifica la disposición adicional
tercera de la Ley de cambio climático y transición energética
y, sin duda, el 2025 sigue siendo la fecha límite para que dejen
de circular vehículos diesel de nueva matriculación en estas
islas a partir de esa fecha.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicepresident. Té la paraula el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Sr. Vicepresidente, desde el Grupo Parlamentario Popular
compartimos la necesidad de combatir el cambio climático y
reducir los niveles de contaminación del aire que respiramos,
sin embargo, no podemos compartir el exagerado nivel de
prohibicionismo que el Govern de la Sra. Armengol y sus
compañeros de viaje, ni las ansias de atribuirse competencias
que no les corresponden. La prohibición del diesel llega a
tales niveles que hasta el Sr. Sánchez les tiene que limitar la
posibilidad y la intención de recurrir al Tribunal
Constitucional.

Sr. Yllanes, prohibir la venta de vehículos diesel en 2025,
tal como es su intención, es una medida imposible,
tecnológicamente imposible; es una medida contraproducente,
los ciudadanos alargan la vida de sus vehículos más
contaminantes; es una medida que criminaliza el diesel y
prohíbe, produce, perdón, un grave perjuicio económico,
cuando a día de hoy los vehículos diesel contaminan igual o
menos que los de gasolina; y, además, es una medida contraria
a la Constitución y a la legislación europea, porque el Sr.
Sánchez ya quería prohibir el diesel en 2040, y la Comisión
Europea le dijo, ¡oiga!, esto no es posible, es contrario a la
normativa europea.

Por tanto, Sr. Yllanes, derogue la prohibición del diesel y
apueste por medidas incentivadoras, los ciudadanos de
Baleares y la lucha contra el cambio climático se lo
agradecerán.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa. Té la paraula el Sr. Vicepresident. 

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE TRANSICIÓ
ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS (Juan Pedro
Yllanes i Súarez):

La fecha que se establece en la disposición adicional
tercera resulta que coincide con la apuesta que hacen países
europeos como Dinamarca, que también quiere anticipar al
2025, como Dinamarca, que quiere anticipar al 2025 también.
Por lo tanto, parece que no estamos cometiendo ninguna
locura, ni estamos en una especie de sueño imposible, no, no,
ni muchísimo menos.

Verá, lo que dice ese acuerdo interpretativo es que en la
próxima legislatura, porque la ley ya está redactada, se va a
aprobar la Ley de cambio climático estatal, y en esa ley de
cambio climático estatal estará prevista una norma específica
para que las comunidades insulares, esencialmente Baleares,
puedan adaptar a su condición territorial insular las
modificaciones acerca de la restricción.
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Por lo tanto, no estamos haciendo, no estamos tomando
ninguna medida que haya molestado al Estado, el Estado
únicamente nos ha dicho que lógicamente son competencias
estatales y que no podemos regular sobre esas competencias
estatales, pero va a respetar, no le quepa la menor duda, la
limitación del 1 de enero de 2025. És más, vamos a hacer un
ejercicio, el 1 de enero de 2025, que ustedes van a seguir
estando ahí y nosotros vamos a seguir estando aquí, vamos a
ver si hay o no hay limitación de la matriculación de vehículos
diesel porque, insisto, no se trata simplemente de una apuesta
de esta comunidad autónoma, los países europeos se empiezan
a dar cuenta de que nos falta muchísimo tiempo. Por lo tanto,
tomamos medidas necesarias para garantizar el futuro de las
generaciones que nos sucederán.

Gracias, Sr. Costa.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicepresident. 

I.10) Pregunta RGE núm. 8414/19, presentada per la
diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del G rup
Parlamentari Popular, relativa a obres en els centres
educatius.

Desena pregunta, RGE núm. 8414/19, relativa a obres en
els centres educatius, que formula la diputada Sra. Maria Núria
Riera i Martos del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la
Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Sr. March, el
Govern ha d’aprofitar els mesos d’estiu per fer les obres
necessàries a les escoles que es troben en funcionament,
perquè quan arribi el mes de setembre els nins puguin
començar en condicions adequades. Però per això és
necessari fer una bona planificació  i sembla que el seu
departament està més ocupat en anunciar projectes que en dur-
los a terme.

Després de dos mesos, hi ha moltes escoles que encara no
es troben en condicions. Voldríem saber quina explicació té
per a aquesta mala planificació que ha fet a les escoles.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Té la paraula el conseller d’Educació,
Universitat i Recerca.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, president, diputats, diputades. Sra. Riera,
moltes gràcies per la seva pregunta. Jo comprenc que vostè

molta experiència d’obres no té, perquè li vull recordar que a
l’any 2012 el pressupost d’obres era 1.100.000; 2013,
2.300.000; i 2014, 2.200.000. Per tant, les obres que varen
poder fer vostès varen ser mínimes.

Nosaltres tenim un full de ruta i el seguim. A més, vostè ha
de saber que hi ha obres que duren més que els mesos d’estiu,
Sra. Riera, com les que realment fem. I, per tant, si duren més
és molt complicat que es puguin comprimir durant l’estiu.
Comprenc perfectament Sra. Riera que vostè no ho entengui.

A més, vostè  ha de saber que totes les obres tenen un
coordinador de seguretat i aquest coordinador de seguretat,
que és un tècnic, és el que realment possibilita si és possible
comptabilitzar les obres i l’horari lectiu. 

Aquesta és la qüestió, Sra. Riera. Vostè de qualque manera
entenc que li sàpiga greu que nosaltres facem obres, 70
milions, miri el pressupost que vostè va gestionar, 70 milions
i el projecte de pressupost d’enguany és 30,5 milions. 

Per tant, crec que realment queda clar que hi ha una
planificació, que hi ha un full de ruta, que hi ha una diligència
i que nosaltres no només planificam, sinó que fem 70 milions
d’euros d’execució, és una prova clara del que fem.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Sr. March, són reparacions que es
veuen venir, que els centres educatius reclamen fa mesos i que
la conselleria havia de planificar a l’estiu. Però vostè i la Sra.
Armengol es varen passar la campanya electoral fent promeses
de nous col·legis que no arriben i varen descuidar les obres
més urgents.

“Martí March amb 1.000 milions d’euros més”. A Porto
Cristo tenen unes obres començades al patí d’infantil que han
hagut d’aturar per problemes amb l’empresa. Aquesta gent està
funcionant amb dos barracons, un sense llum perquè els
ploms cauen contínuament i tenen goteres que banyen els nins.
Això és inadmissible.

Les Cases Noves de Marratxí, vostè va anar el mes de
febrer a anunciar que es farien obres d’ampliació i que
començarien en el juny perquè els nins ja no hi cabien. Encara
l’esperen, això és inadmissible.

Col·legi d’Es Molinar, fan obres a la terrassa per damunt
el sòtil d’infantil, a pesar de les protestes dels pares que
l’avisen fa setmanes que és un perill. Com que han picat i plou,
s’han inundat les classes i els nins no poden ni entrar. Això
torna ser inadmissible.
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Institut Guillem Sagrera, ha caigut el sòtil del saló d’actes
després de tres anys, tres, Sr. March, que el director denuncia
el mal estat d’aquesta part de l’edifici del perill que suposa
perquè s’hi fan totes les activitats i podria caure damunt
qualcú. Això és inacceptable, Sr. March, perquè són obres que
es veien venir, que els pares i els equips directius li
reclamaven fa mesos i que vostè ha donat llargues durant molt
de temps. Es veu que aquests nins han tengut manco sort amb
l’ecotaxa.

I miri, a més és una negligència, Sr. March, perquè se sabia
que eren un perill i la seva conselleria no ha actuat. Vostè i la
Sra. Armengol són responsables que aquests centres no es
troben en condicions per fer classe amb normalitat. I també
seran responsables si hi ha qualque desgràcia perquè no eviten
el perill.

Miri Sr. March, després vostè pot venir a donar lliçons de
responsabilitat, de capacitat, al PP i a la resta d’Espanya, però
evidentment vostès no solucionen els problemes dels centres
i deixen de costat aquests nins. Aquest deu ser el govern
responsable que volen transmetre al Sr. Sánchez i als seus
amics.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Té la paraula el conseller d’Educació.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, Sra. Riera. Miri, 2014, vostè era
consellera d’Educació, va caure el sòtil del CEIP d’Es
Molinar, una aula de nins de 3 anys, després de mesos que el
centre li digués que realment havien d’actuar. I després
d’aquesta caiguda de sòtil, va resultar que varen estar dies i
dies a poder donar una resposta a la situació. Sra. Riera, si
vostès varen deixar uns centres en una situació lamentable.

Nosaltres hem fet inversions per 70 milions d’euros, 70
milions, les obres de Sa Coma ha estat un problema de
l’empresa, hem rescindit el contracte, que és el que hem de
fer quan realment l’empresa no acompleix les condicions. I a
finals d’aquest any tornarem licitar, per tal que a finals de juny
les obres estiguin fetes.

Sra. Riera, jo li puc assegurar dues coses: el full de ruta de
centres s’acompleix, ja pot riure vostè, s’acompleix. Ens hem
tardat en alguns aspectes? Sí, però s’acompleix. I li vull
assegurar que la diferència entre les obres que vostès varen fer
i les que nosaltres hem fet és una distància sideral. Vostè
hauria d’entendre realment que les obres de manteniment de
centres que fem, no tenen res a veure amb el no-manteniment
de centres que vostès feren. Moltes gràcies

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.11) Pregunta RGE núm. 8419/19, presentada per la
diputada Sra. María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a nou centre d’educació
infantil i  primària d’Es Mercadal .

Onzena pregunta RGE núm. 8419/19, relativa a nou centre
d’educació infantil i primària d’Es Mercadal, que formula la
diputada Sra. Maria Assumpció Pons i Fullana del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. El juny
del 2016 vostè Sr. Conseller, va qualificar de necessitat urgent
la nova escola d’Es Mercadal, fins i tot es va comprometre que
sigui una realitat aquesta mateixa legislatura, ens referim
naturalment a la legislatura passada. Però avui encara no han
començat les obres, tota una gran gestió Sr. Conseller.

Per què incompleix el que promet i quan entrarà en servei
aquesta nova escola?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Té la paraula el conseller d’Educació,
Universitat i Recerca.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, president, diputats, diputades. Sra. Pons,
moltes gràcies per la seva pregunta. Vostè sap que per fer una
obra necessites uns solars i els solars no s’improvisen i els
solars són competència dels ajuntaments i malgrat la feina
ingent que ha fet l’Ajuntament d’Es Mercadal per posar a
disposició de la conselleria un solar en condicions, resulta
que els processos i els tràmits administratius són molt lents.

En qualsevol cas nosaltres ja hem presentat l’avantprojecte
de centre a la comunitat educativa, que ha fet aportacions
significatives sobre la mateixa, que el març del 2020
presentarem el projecte bàsic i que a finals de l’estiu
presentarem el projecte executiu, a fi i a efecte que a
novembre de 2020 es puguin començar les obres i que durant
el 21-22 el CEIP d’Es Mercadal es pugui posar en marxa.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, conseller. Té la paraula la Sra. Pons.
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LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, Sr. President. Miri Sr. March, van tenir tota una
legislatura per construir aquesta nova escola, però una vegada
més vostès enganen els menorquins. L’octubre del 2016, diari
insular: “El colegio de Mercadal se construirá en 2018. El
conseller de Educación anuncia una partida inicial para el
proyecto en los presupuestos del próximo año”. La realitat
és que fins el setembre d’enguany no han presentat el projecte
bàsic, més de 3 anys després.

No es mereixen els menorquins explicacions i
responsabilitats per la seva mala gestió  i de la seva
conselleria? Més demores, més incompliments d’aquest
govern de les persones, que només augmenta la despesa en
assessors i en alts càrrecs, però no construeix escoles, ni
pisos socials. Aquest és el Govern de la Sra. Armengol, el
govern de les falses veritats. Ja estam cansats d’anuncis i que
vostès maltractin els menorquins, ahir tot el Consell de
Menorca va aprovar la proposta del Partit Popular per rebutjar
el repartiment de l’ecotaxa a Menorca. És que vostès no
n’endevinen ni una. Segueix afirmant Sr. March que el Partit
Popular fa demagògia quan denuncia tots aquests retards?, tal
com vostè em va dir a mi en el ple de dia 17 de setembre.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Té la paraula el conseller d’Educació.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, president. Miri Sra. Pons, jo no sé a què es
refereix vostè, nosaltres el full de ruta per construir aquest
CEIP d’Es Mercadal va començar la legislatura passada i li he
dit, el que passa és que de vegades hi senten, però no escolten.
El procés de construir centres i de solars, nosaltres hem
demanat solars a molts de municipis que no l’han posat a
disposició, l’Ajuntament d’Es Mercadal està fent una feina
increïble per posar a disposició un solar i no gràcies a vostès,
que realment no han ajudat gens en aquest aspecte.

Jo li puc assegurar, li he dit el calendari pel qual aquest
CEIP es realitzarà, i vull posar de manifest que el conveni amb
l’ajuntament funciona, que hi ha una comissió de seguiment,
i que l’Ajuntament d’Es Mercadal demostra de forma clara que
hi ha voluntat política. El solar, quan estigui a disposició, es
durà a terme; mentre no hi hagi solars, com a altres municipis
que ho demanam, realment serà molt difícil construir centres,
però aquest centre d’Es Mercadal es farà sí o sí o sí, malgrat
el Partit Popular.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.12) Pregunta RGE núm. 8418/19, presentada per la
diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a atenció a la diversitat.

Dotzena pregunta, RGE núm. 8418/19... -senyors diputats-
..., Pregunta RGE núm. 8418/19, relativa a atenció  a la
diversitat, que formula la diputada Sra. Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Populars. Té la paraula la Sra.
Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. La Sra. Armengol fa servir
l’argument que li importen les persones cada vegada que fa un
discurs, però la realitat que ens trobam a les escoles és molt
diferent. Han retallat, Sr. March, vostès els auxiliars educatius
per a nins amb necessitats especials a Llubí, Santa Eugènia,
Sineu, Palma...; han retallat e ls orientadors als centres
concertats, perquè tenen congelades les despeses, i d’aquesta
manera no poden contractar el personal que necessiten; han
eliminat el servei de trasllat domiciliari de ca seva a l’autocar
per als nins discapacitats, i els han llevat el servei
d’acompanyament a l’autocar escolar.

Sr. March, són aquestes les persones a què es refereixen?,
o aquestes no compten en el seu argumentari de bones
intencions? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Té la paraula el conseller d’Educació,
Universitat i Recerca.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, Sr. President. Diputats , diputades. Sra.
Riera, a mi m’arriben al cor totes les preocupacions per als
nins d’atenció a la diversitat. 

Miri, un parell de qüestions: mai no estaré satisfet com a
conseller d’Educació i com a professional de l’educació de
tota l’atenció a la diversitat que necessiten els  nins amb
necessitats; mai no hi estaré d’acord perquè tenc una
sensibilitat distinta de la que vostès varen demostrar la passada
legislatura.

Miri, li diré un parell de coses. Des que vàrem governar
tenim uns 400 personal més d’atenció a la diversitat que no
tenien; els ATE n’hem incrementat el nombre en 20; resulta
que hem passat de 5 a 7 hores de dedicació; resulta que hem
creat equips específics per tractar l’atenció a la diversitat; hem
llevat barreres arquitectòniques; hem posat orientadors a
centres; hem posat 25 educadors socials. Sra. Riera, és que la
situació no és comparable amb (...) vostès, no és comparable
ni de bon tros.
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Per tant li demanaria que... Que hi ha problemes concrets?,
clar que sí. Que estam treballant amb Rodamilans i a Santa
Eugènia?, clar que hi estam treballant, i cercam una solució i
la tenim ja, la solució. I que realment al centre de Son Ferriol
també hi estam treballant, també. I que l’escola concertada té
més dotació d’atenció a la diversitat que a principi de
legislatura, molta més, Sra. Riera. Nosaltres no retallam,
nosaltres no hem retallat, els que varen retallar varen ser
vostès d’una forma clara.

(Remor de veus)

Si no les xifres són... Si em deixen parlar i escoltar... Jo
comprenc que la veritat fa mal, senyors diputats, senyors
diputats del Partit Popular, però la realitat és la realitat, i la
realitat és que l’atenció a la diversitat a les Illes Balears ha
millorat moltíssim des que aquest govern governa. Des que
vostès varen estar a l’oposició les retallades en atenció a la
diversitat varen ser realment brutals. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Sr. March, a veure quina sensació
té al cor amb 1.000 milions d’euros més de pressupost a
Educació. Centre Joan XXIII d’Inca, que gestiona 4 milions
d’euros públics de subvencions; hi ha hagut mobilitzacions de
protesta per les condicions laborals dels treballadors, perquè
no es presta també un servei de transport correcte als usuaris,
perquè el servei està col·lapsat, falten places i no hi ha
programes d’inserció perquè aquesta gent tengui un futur. 42
famílies de 22 municipis que no tenen ni el seu suport ni el
seu interès.

Centre d’educació especial de Son Ferriol. Aquest és
l’únic centre públic, íntegrament públic, d’aquest tipus. Els
pares han publicat una carta per denunciar desesperats que
l’equip de diversitat del seu govern ha reduït sense cap criteri
tècnic la contractació de dos auxiliars, i ja no poden
acompanyar els nins durant el transport escolar o el menjador.
El director del centre ha confirmat que els recursos s’han
reduït, ha demanat explicacions i no n’hi han donat. Ell diu que
abans de començar el curs va sol·licitar que es mantenguessin
els auxiliars però que no l’han escoltat. 86 nins ignorats i
aparcats, diuen les famílies; 86 famílies que denuncien
públicament que vostè no atén la diversitat. Totes aquestes
famílies, Sr. Conseller, estan angoixades; no li arriben al cor? 

Què fa vostè?, mira cap a una altra part quan són centres
privats, i cerca excuses quan són centres públics. És evident
que no li agraden els centres d’educació especial; és evident
que no li agrada l’escola concertada, ja ho han dit els seus
socis i ho ha dit la seva ministra Celaá, perquè vostès son
intervencionistes, vostès volen imposar el seu model educatiu
i vostès donen l’esquena a les famílies que no estan d’acord.

Aquest és el Govern de polítiques socials que la Sra.
Armengol va dibuixar ahir al ministre Planas? No enganin la
gent, canviïn el discurs; no parlin de les persones i no facin
creure que governen per a tots, perquè és normal que ningú
pugui dormir tranquil amb vostè i amb la Sra. Armengol.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Té la paraula el conseller d’Educació. 

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, president. Vostès volen fer una guerra
escolar i no la tendran amb nosaltres, aquesta guerra escolar,
Sra. Riera. Nosaltres durant quatre anys hem fet un acord amb
l’escola pública i amb l’escola concertada, i realment el
seguirem fent, perquè per a nosaltres l’escola, pública i
concertada, és un servei públic que volem que funcioni
adequadament. Si no digui’ns immediatament quines són les
retallades que hem fet a l’escola concertada, si hem
incrementat el nombre de dotació econòmica, si hem
incrementat el sou del professorat, si hem incrementat el
nombre de professors.

Miri, escolti, ara li  l legiré exactament el centre de Son
Ferriol, les seves característiques, per cert, un centre de Son
Ferriol estava en una situació lamentable. Hi hem dedicat més
de 600.000 euros per mantenir unes instal·lacions que estaven
deixades de la mà de vostès; el govern de les persones sí que
ha respectat aquests nins amb aquestes circumstàncies. Més
de 600.000 euros, i aquest estiu farem una inversió de 80.000
euros per tenir unes dutxes en condicions de dignitat.

Sra. Riera, miri, hi ha 23 docents...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, el seu temps s’ha acabat.

(Alguns aplaudiments)

Gràcies, Sr. Conseller.

I.13) Pregunta RGE núm. 8406/19, presentada pel
diputat Sr. Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del  Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a detecció i foment
del talent a les Illes Balears.

Tretzena pregunta, RGE núm. 8406/19, relativa a detecció
i foment del talent a les Illes Balears, que formula el diputat
Sr. Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos. Té la paraula el Sr. Pérez-Ribas.
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EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. Diputades i diputats, bon dia. Segons la
Fundació Impulsa Balears a la nostra comunitat afrontam en
aquests moments un desequilibri laboral, un dèficit de
treballadors amb un nivell formatiu mitjà que no cobreix les
necessitats de les nostres empreses, a la vegada que persisteix
l’excés d’oferta de treballadors en el tram més baix de
competències.

Sr. Conseller de Treball, està el SOIB coordinat amb la
Conselleria d’Educació i els sectors productius per fomentar
i detectar el talent per tal de satisfer les necessitats que tenen
les nostres empreses a les nostres illes?

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Té la paraula el conseller de
Model Econòmic, Turisme i Treball.

EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez)

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sr. Pérez-Ribas, por la
cuestión, es un tema que a todos nos preocupa y usted siempre
que puede además lo pone también de manifiesto, lo cual creo
que es importante poder debatir sobre formación profesional.

Efectivamente la Conselleria de Educación y la
Conselleria de Treball, ya desde la pasada legislatura, vienen
trabajando de forma conjunta en detectar las necesidades
profesionales de nuestras empresas, conocemos, porque
participamos de la Fundación Impulsa, estos informes, y las
empresas, en las distintas mesas en las que trabajamos, desde
luego una de las principales reclamaciones es la formación y
por tanto la mejora del capital humano.

Por eso se firmó la pasada legislatura un pacto por la
formación profesional, por eso estamos trabajando
conjuntamente con la Conselleria de Educación en desarrollar
mejor la formación profesional dual para mejorar la selección
de empresas y mejorar la atención que damos, pero también
hay que señalar que desde que se puso en marcha ya tenemos
un número muy importante de trabajadores que forman parte
de la misma, le podría decir que ya tenemos actualmente más
de 248 alumnos, con más de 126 empresas, que no están
además diciendo cuáles son sus principales necesidades a la
hora de hacer ese mapa de formación profesional que se hizo
y que ahora se está desarrollando.

En todo caso ha sido necesaria una gran inversión en
Educación; la apuesta por la formación profesional que hizo
la Conselleria de Educación durante legislatura pasada fue
muy importante, y ahora nos toca seguir desarrollando y
seguir trabajando con las empresas para seguir detectando sus
necesidades.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Sr. Conseller, según la Fundación Impulsa en el tramo
medio de la estructura de cualificaciones la fuerza laboral tan
solo cubre el 54% de la demanda empresarial. En 2018 hubo
ayuntamientos y entidades públicas que no cubrieron sus
plazas solicitadas en programas como por ejemplo Jóvenes
Cualificados. Es posible que con una buena colaboración entre
todos no hubieran sobrado plazas. Tampoco el programa
Tornam parece arrojar unos buenos resultados.

Es posible que si el SOIB hiciera un cruce de datos entre
las necesidades empresariales y las competencias de nuestros
trabajadores que están trabajando en el extranjero los datos
mejoraran.

Quiero decir que queda mucho trabajo por hacer en la
mejora de la coordinación y colaboración entre el SOIB,
Conselleria d’Educació, UIB, CAEB, etc.

Sr. Negueruela, no nos podemos permitir que nuestro
sistema de empleo no tome medidas eficientes para evitar que
nuestras empresas tengan problemas para encontrar personal
necesario con cualificaciones de nivel formativo medio.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Té la paraula el conseller de
Model Econòmic, Turisme i Treball.

EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):

Gracias, Sr. Presidente. Sí, estoy de acuerdo con usted, el
SOIB tiene que mejorar, ha mejorado muchísimo, ha pasado
de tener 40 millones de euros en 2015 a tener un presupuesto
de más de 90 millones; ha pasado de no tener intermediadores,
de no tener intermediación laboral, es decir, de no tener
personal dedicado a buscar la intermediación con las empresas
que era como nos lo encontramos, como usted sabe porque
usted conoce la realidad del SOIB, a ahora tener un equipo de
profesionales que se dedican a seleccionar empresas y hacer
ese cruce de datos. 

Por tanto, hemos invertido en mejorar los sistemas
informáticos del propio SOIB, en mejorar la detección de
empresas, en trabajar conjuntamente con la Conselleria de
Educación, en trabajar conjuntamente con las cámaras de
comercio y seguiremos impulsando los distintos programas
de formación dual y de formación profesional reglada para
mejorar esa capacitación de nuestros jóvenes que les dé una
mejor salida profesional.
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También firmamos el Pacto contra el abandono escolar, y
tenemos distintas herramientas conjuntamente con la
conselleria, como es una orientación compartida entre la
Conselleria de Educación y la Conselleria de Treball, también
con un único punto de atención.

Por tanto, se están mejorando los instrumentos de
coordinación, partíamos de cero. Por tanto, estamos cada vez
en una posición más avanzada, pero es cierto que queda
camino por recorrer y seguramente en esta cuestión nos
podamos entender.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.14) Pregunta RGE núm. 8408/19, presentada per la
diputada Sra. Patri ci a Guasp i Barrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a retallades a la
parti da pressupostària del 2020 desti nada a
infraestructures educatives.

Catorzena pregunta RGE núm. 8408/19, relativa a
retallades a la partida pressupostària del 2020 destinada a
infraestructures educatives, que formula la diputada Sra.
Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamenti Ciudadanos. Té
la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidente, señoras y señores diputados, buenos
días a todos. Sra. Presidenta, tanto usted como su conseller de
Educación han reconocido que esta comunidad autónoma tiene
un problema demográfico importante que supone cada año
más de 2.000 alumnos nuevos.

Usted misma en esta cámara, contestando a mi pregunta,
reconoció que necesitamos más infraestructuras educativas y
que el Govern seguiría en la misma línea de eliminar las aulas
modulares, los barracones, de las escuelas de Baleares.
Reconoció que se había mejorado, pero que todavía no era
suficiente y que seguirían trabajando.

Su conseller de Educación admitió en comisión que los
barracones son una anomalía y que su posicionamiento era
eliminarlos todos y que harían un gran esfuerzo. En cambio
nos presentan estos presupuestos con una reducción en
inversiones reales, recortan más de 13,5 millones de euros en
la partida de infracciones... de infraestructuras educativas,
perdón. 

¿Recortar las inversiones es la fórmula que tiene su
gobierno para mejorar la problemática de la falta de escuelas?
¿Éste es su modelo progresista y unos presupuestos sociales?

Sra. Presidenta, ante los recortes de su govern en más de
13,5 millones, ¿garantiza que se va a dar cumplimiento a todos

los compromisos adquiridos por este govern en
infraestructuras educativas?

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp. Té la paraula la presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Guasp, per la seva
pregunta, òbviament aquests pressuposts per a l’any 2020 que
presenta el Govern de les Illes Balears són els pressuposts
més socials  de la història democràtica d’aquesta comunitat
autònoma i seguirem invertint en educació com fem des que
governam en la passada legislatura.

Li he de recordar que aquesta és una de les prioritats que
manté el Govern de les Illes Balears i li he de recordar també
d’on veníem, Sra. Guasp, i efectivament en aquesta comunitat
autònoma tenim una població escolar que creix i efectivament
-i això no ho ha dit vostè i ho dit jo  moltíssimes vegades-
tenim un sistema de finançament autonòmic que no cobreix
les necessitats bàsiques dels ciutadans d’aquesta comunitat
autònoma i per això lluitarem també per canviar-lo i per fer
justícia en aquestes Illes Balears.

Quant als nombres per al pressupost per a l’any 2020, Sra.
Guasp, els hauria de saber llegir i saber-los explicar i no fer
demagògia ni mentir a la cambra parlamentària, no hi ha una
reducció de 13 milions d’euros en inversions en
infraestructures educatives, ha de saber clarament que hi ha
destinats a infraestructures educatives per a l’any 2020,
31.440.000 euros, que, per tant, ajusten l’execució de les
obres que s’han de fer a l’any 2020..., ajustam els recursos a
la pròpia execució de les infraestructures educatives.

La resposta a la seva pregunta és: sí, el Govern de les Illes
Balears complirà el Pla d’infraestructures educatives.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sra. Presidenta, ¿intenta negar que su govern recorta la
partida de presupuesto para inversiones reales en
infraestructuras educativas? Porque yo tengo aquí el
presupuesto del IBISEC y dice literalmente... pasa de 31
millones de euros a 22 millones de euros. Aquí tengo como
digo su presupuesto para el IBISEC.
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Mire, esto no va de palabras, sino de números y los
números lo dicen todo. 

Sra. Presidenta, a ver si hoy contesta mi pregunta y no hace
como en el anterior pleno. Y reconozca ante los ciudadanos de
Baleares que las infraestructuras educativas no son una
prioridad para su gobierno, como vemos en estos recortes.
Reconozca hoy que en estos presupuestos no van a poder
eliminar todos los barracones a los que se comprometieron.
Reconozca que con estos presupuestos no van a poder
construir las nuevas escuelas prometidas y asuman sus
retrasos. Reconozcan que no planifican bien, que no han hecho
buena previsión de esta partida teniendo en cuenta el aumento
demográfico y en más de dos 2.000 alumnos nuevos cada año.

Mala planificación y mala gestión, Sra. Armengol, como
ya nos tienen acostumbrados, porque ustedes gobiernan bajo
la improvisación, ustedes son los que presumen de gestión en
educación y tenemos la mayor tasa de abandono escolar con
un 24...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Guasp, el seu temps ha acabat. Gràcies, Sra. Guasp.

Té la paraula la presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Sra. Guasp, a veure, la realitat de
quan governaven els seus estimats socis del Partit Popular en
aquesta comunitat autònoma, entre el 2013 i el 2014 es varen
invertir zero euros en infraestructures educatives a les Illes
Balears, en tota la legislatura del Partit Popular es varen
invertir 6,88 milions d’euros a aquesta comunitat autònoma en
infraestructures educatives, d’acord?

Governa el pacte de progrés a les Illes Balears a partir del
2015 i, primer de tot, treballam la pau social a les escoles, que
era absolutament necessari; segona cosa, fem un pla
d’infraestructures educatives, que ningú no havia planificat les
infraestructures necessàries entorn la nostra població i
començam a complir aquell pla d’infraestructures educatives
ja a la passada legislatura.

Li ho deia, a la legislatura PP, 6,88 milions d’euros
s’invertiren en inversions en infraestructures educatives; a la
passada legislatura 70 milions d’euros invertits  en
infraestructures educatives, en millores i en nous centres
educatius a la nostra comunitat autònoma.

Per a l’any 2020, Sra. Patricia Guasp, 31.440.000 euros
s’invertiran en infraestructures educatives. I ha de llegir tot el
pressupost, Sra. Guasp, l’IBISEC té 17.800.000, més
13.640.000 euros d’inversions en infraestructures educatives
que vénen de projectes d’ITS, sumen 31.044.000 euros. 

Per tant, de retallades res absolutament, Sra. Guasp, de
compliment en l’educació d’aquesta comunitat...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Presidenta, el seu temps ha acabat. Gràcies, Sra.
Presidenta.

I.15) Pregunta RGE núm. 8413/19, presentada pel
diputat Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a oportunitat de gastar 20 milions d’euros
en el metro de Palma.

Quinzena pregunta, RGE núm. 8413/19, relativa a
oportunitat de gastar 20 milions d’euros al metro de Palma,
que formula el diputat Sr. Josep Castells i Baró del Grup
Parlamentari Mixt. Té la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Bon dia,
Sra. Presidenta, a la sessió de control de la setmana passada el
conseller de Mobilitat ens deia que l’extensió del metro fins
al Parc Bit donarà servei a 300.000 nous passatgers. 

Això dividit pel nombre de dies laborables que té l’any,
només pel nombre de dies laborables que té l’any, ve a
significar 600 viatgers d’anada i 600 viatgers de tornada, una
demanda totalment insuficient per justificar una inversió de 20
milions d’euros, més l’increment dels costs operacionals que
tindrà això, els costs  operacionals que, com vostè sap
perfectament, actualment ja són elevadíssims, la qual cosa
explica que les freqüències del metro, aquesta línia 1 del
metro siguin en les hores punta de cada quinze minuts i en
gran part de l’horari de cada trenta minuts. Són unes
freqüències totalment impròpies d’un metro, d’un transport
urbà com és el metro, i que vénen a demostrar la poca
rendibilitat econòmica d’aquesta inversió que ja actualment és
una llosa per a les arques de la comunitat autònoma i que ara
la volen fer més gran.

És per això que li deman si troba que en aquests moments
aquesta és la inversió que necessiten les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells . Té la paraula la presidenta del
Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Castells, per fer
aquesta pregunta que em permetrà explicar molt més les
bondats d’aquest projecte en el qual creiem, sí, sincerament,
des del Govern de les Illes Balears, que és una prioritat per a
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aquesta comunitat autònoma i per a l’illa de Mallorca, respon
a les necessitats de la millora del transport públic. Nosaltres
creiem fermament en la millora del transport públic i de la
mobilitat sostenible en aquesta comunitat autònoma. Respon
al que marca el Pla director de mobilitat de les Illes Balears
que, com sap vostè, es va fer a la passada legislatura. Respon
a les necessitats dels ciutadans i ciutadanes en termes de
mobilitat i d’intermodalitat a l’illa de Mallorca.

I, efectivament, és una infraestructura necessària, allarga
una infraestructura ja existent, com vostè explicava, i connecta
dos pols que per a nosaltres són essencials, la Universitat de
les Illes Balears i el Parc Bit, que és el centre d’innovació de
referència a la nostra comunitat autònoma.

Efectivament, la previsió és poder captar entre 360.000 i
590.000 usuaris cada any en aquesta línia de metro i
connectar, com deia, aquests dos pols de forma necessària, en
quinze minuts des de la Plaça Espanya es podrà ser al Parc Bit
i dos minuts entre la Universitat de les Illes Balears i el Parc
Bit, sense transbord. Per tant, llevar molt de transport privat
que es fa diari de 3.000 passatgers que van entre el Parc Bit i
la Universitat de les Illes Balears. 

A la vegada és una mesura que contribueix a lluitar contra
el canvi climàtic perquè suposarà eliminar les emissions
d’unes 400 tones de C02 i, a més, respon als acords de Bellver
i aquest govern vol respondre als compromisos amb la
ciutadania. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ.

Moltes gràcies per la seva resposta, Sra. Presidenta, però
em sap greu que m’ha respost amb idees, amb grans idees
boniques, però vagues. És a dir que reduirà les emissions de
CO2, que s’uniran tants minuts dels quals..., és que tot això es
pot fer amb molt menys cost, amb alternatives molt més
barates i molt més sostenibles, Sra. Presidenta.

Jo no estic en contra del transport ferroviari, ni molt
menys, quan és sostenible i quan respon realment a unes
necessitats de mobilitat i és la resposta òptima, però aquest
projecte no és sostenible econòmicament. I, a més a més, no
és el moment, Sra. Presidenta, perquè tots sabem quina és la
situació financera de les nostres illes. Aquests diners, en lloc
de dedicar-se a aquest projecte, que és totalment exagerat,
s’haurien de dedicar a reforçar la competitivitat de les nostres
empreses, s’hauria de dedicar a innovació, s’hauria de dedicar
a recerca. És a dir, a e lements que tenen un factor
multiplicador, no podem fer inversions deficitàries en aquest
moment.

Aquesta inversió, Sra. Presidenta, jo la veig a escala
illenca, igual que l’AVE a escala peninsular; un projecte

totalment exagerat, totalment insostenible i que respon més a
capricis que a una correspondència real amb les necessitats de
mobilitat i amb les possibilitats de les finances de la
comunitat autònoma.

Jo li agrairia molt, Sra. Presidenta, que reconsiderin fer
aquesta inversió en aquest moment. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Té la paraula la Sra. Presidenta del
Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Castells, amb total
respecte a les seves opinions, que són les seves opinions, crec
que hem de tenir per sobre, com a Govern, a l’hora de prendre
decisions un pla de mobilitat que es va fer la passada
legislatura des del punt de vist tècnic i que va tenir una gran
participació de moltíssimes entitats, ciutadans, d’institucions
on es va prioritzar tota la línia de transport públic necessària
a la nostra comunitat autònoma, i entre aquestes prioritats hi
ha aquest metro d’unió entre el Parc Bit i la Universitat de les
Illes Balears.

Que vostè opinarà una cosa, però que la realitat és que hi
ha saturació a les carreteres en segons quins moments i, per
tant, necessitam treure transport privat de les carreteres; per
tant, és necessari. És necessari seguir apostant pel transport
públic a les Illes Balears, i d’una forma especial també a l’illa
de Mallorca que és on té competència el Govern de les Illes
Balears. És necessari lluitar contra el canvi climàtic i, per tant,
anar cap a una mobilitat molt més sostenible a la nostra
comunitat autònoma. I és necessari reforçar la unió de dos
pols de recerca absolutament necessària com és la Universitat
de les Illes Balears i el Parc Bit. 

I seguirem invertint en aquesta línia, malgrat vostè no
comparteixi aquesta aposta ferma del meu govern amb el
transport públic. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.16) Pregunta RGE núm. 8427/19, presentada pel
diputat Sr. Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari
El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a posició del
Govern de les Illes Balears sobre la instal·lació de la
planta de generació d’hidrogen a Lloseta.

Setzena pregunta, RGE núm. 8427/19, relativa a posició
del Govern de les Illes Balears sobre la instal·lació de la
planta de generació d’hidrogen a Lloseta, que formula el
diputat Sr. Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears. Té la paraula el Sr. Font.
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EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyors i senyores diputats. Sra.
Presidenta, d’aquí unes hores farà vuit dies que hi va haver la
compareixença del Sr. Yllanes, estic content que el PP hagi
demanat sobre aquest tema perquè desgraciadament cap partit
polític en aquella compareixença avorridora, que ho han estat
totes, ningú no va demanar per fer més llevat de nosaltres, per
la qual cosa estic d’acord amb el top manta de pregunta que ha
fet el Sr. Sagreras perquè no va tenir en aquell moment la
intenció cap partit de demanar.

(Remor de veus)

Fora nervis, fora nervis.

Dit això, Sra. Presidenta, la instal·lació d’aquesta planta
d’hidrogen a Lloseta...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, un poc de silenci, per favor. 

EL SR. FONT I BARCELÓ:

... -és clar, no han pagat imposts ni royalties, ni hi han pensat,
han copiat, top manta, fill meu!, és a dir ... 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font. 

EL SR. FONT I BARCELÓ:

..., això és un top manta de pregunta que vol que li digui!

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font, continuï, per favor. 

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Continuo. “Nosotros -diu- CEMEX -diu el seu
vicepresident- que gran tema, nosotros hemos tenido
conocimento exactamente hará aproximadamente un mes y
medio”.

Jo, quan va dir, nosotros hemos tenido conocimiento hace
un mes y medio aproximadamente, vaig dir: el Sr. Jarabo no
va fer la transferència del coneixement com toca, el primer de
tot.

I l’altra qüestió, quan ell va dir que era escèptic, vaig
quedar un poquet preocupat; després parlarem del que vol dir
escèptic, perquè el Sr. Yllanes ens deia si sabem què vol, sí
que ho sabem. 

Dit això, té vostè igualment aquesta sensació
d’escepticisme, Sra. Presidenta, que no es posarà en marxa la
planta de CEMEX a Lloseta? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Té la paraula la presidenta del Govern. 

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Font. Li explicaré el
que ja ha dit perfectament el vicepresident del Govern de les
Illes Balears. Quan es va produir la fallida de CEMEX, la
fallida no, la decisió de CEMEX de fer un ERO, el Govern que
jo tenc l’honor de presidir i que ja presidia a la passada
legislatura, no ens vàrem posar de perfil, vàrem intentar veure
com podíem arreglar la situació  dels treballadors i
treballadores de CEMEX i com podíem cercar una solució.

Ens vàrem posar a treballar intensament amb la Junta
d’Andalusia, amb el Govern d’Espanya, amb el comitè
d’empresa i amb la pròpia empresa per intentar cercar
solucions i es va trobar una bona solució, que és reconvertir
aquella planta de CEMEX en vuit projectes de
reindustrialització a l’illa de Mallorca i una planta d’hidrogen
que serà la més grossa d’Europa. I vàrem aconseguir que
empreses molt importants a nivell internacional vulguin
invertir aquests recursos per poder fer possible aquesta planta
d’hidrogen i que els treballadors i treballadores no perdin el
seu lloc de feina. I ho vàrem fer des de l’enorme dificultat, des
de l’enorme complexitat que significa això, però també des de
la col·laboració i des de la lleialtat institucional.

És un projecte  complex, com bé s’ha explicat, és un
projecte llarg, però és un projecte que es du a terme i que se
cerquen les línies de subvenció a nivell europeu, hi ha l’IDAE
implicat que ajuda les empreses a poder cercar aquesta
recerca de subvencions; hi ha el plantejament de la compra
d’EMT per part d’EMT d’autobusos que puguin funcionar amb
hidrogen, hi ha tota la línia d’aquests treballs que es fan i que,
com explicava bé el Sr. Yllanes, s’estudien també per part del
Govern de les Illes Balears.

Per tant, sí segueix endavant aquest projecte, sí és una
important il·lusió per a la comarca del Raiguer i per al
municipi de Lloseta, i sí és una bona aposta llevar una fàbrica
de ciment per convertir-la en una font d’energia renovable, que
és emblema de la lluita contra el canvi climàtic que du aquesta
comunitat autònoma.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula el Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sra. Presidenta, escèptic vol dir que no cree,
desconfianza o duda de la verdad o eficacia en algo. Me
qued amb la seva confiança, però té un vicepresident que no
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cree, que és desconfiat en base a una qüestió que la ministra
i vostè i e l conseller Iago Negueruela varen presentar. Sr.
Yllanes, convendría que creyera en el Gobierno. 

Aquí el problema que tenim, Sra. Presidenta, és el següent,
enviam uns missatges a una zona que ha patit molt dient-li que
el que vàrem dir ara tal vegada no sabem si ho farem o no. No
hem de pensar en Petra i en les bombetes, no hem de pensar
en Petra.

Però hi ha un altre problema més greu, què passarà amb Es
Murterar? No podem, per qüestió electoral, tirar endavant
promeses que no tinguem ben fermat, ben fermat el que farem
de futur.

Té el nostre suport d’El Pi, perquè la comarca d’Inca, i
Lloseta en especial, funcioni, però digui al Sr. Vicepresident
que crea en algo; la il·lusió i l’esperança és el que ha de
transmetre aquest govern a...

(Se sent el timbre de tall del micròfon) 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font, el seu temps s’ha acabat. Gràcies, Sr. Font. Té la
paraula la Sra. Presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Miri, al Govern no li falta empenta
per generar il·lusió i esperança en el futur perquè hi creiem
fermament, perquè creiem fermament en les possibilitats
d’aquesta terra, i perquè davant d’un programa intentam cercar
una solució i davant del problema de l’ERO de CEMEX vàrem
intentar cercar una solució; que jo li explicava: són vuit
projectes, és una tramitació complexa, és una tramitació que
serà llarga, però ja hi ha el compromís de la part pública, que
hi és, des del Govern d’Espanya, hi és des del Govern de les
Illes Balears, hi és també des de l’Ajuntament de Lloseta i hi
és des de les empreses privades; Enagás ha demanat venir a fer
una reunió per explicar la tramitació de com estan els
projectes; jo dia 28 d’octubre vaig rebre el president executiu
d’Acciona i em va transmetre la seva voluntat de seguir
endavant amb aquest projecte i es fan totes les passes per
poder-ho fer possible.

Per tant, li agraesc la seva ajuda perquè se’ns dubte les
ajudes, totes, sempre són benvingudes. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. 

Dissetena pregunta, dissetena pregunta...

(Remor de veus)

Senyors diputats, senyors diputats.

I.17) Pregunta RGE núm. 8411/19, presentada pel
diputat Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup
Parl amentari  VOX-Actua Baleares, rel ati va a
criminalització dels votants.

Dissetena pregunta, RGE núm. 8411/19, relativa a
criminalització dels votants, que formula el diputat Sr. Jorge
Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares.
Té la paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente, y buenos días, señores diputados,
prensa e invitados. Sra. Armengol, ¿considera que, como
presidenta de los ciudadanos de Baleares, tiene que
criminalizar a más de 77.000 votantes de VOX? Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Campos. Té la paraula la presidenta del
Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Campos. Jo som la
presidenta de tots els ciutadans i ciutadanes de les Illes
Balears i els respect a tots per igual, votin a qui votin a cada
una de les eleccions.

També li diré  que com a presidenta de les Illes Balears
tenc una responsabilitat que és mantenir el marc de confiança
i de convivència que compartim entre tots i entre totes per
garantir un futur de progrés en aquesta terra, i també per
respecte al nostre passat. Jo no oblidaré mai que Espanya va
viure una guerra civil, que va viure 40 anys de dictadura, que va
viure un feixisme molt dur, que hi va haver moltíssima gent
que va lluitar contra allò, que després va venir una transició
molt complicada, una generació que jo li tenc moltíssim de
respecte que va fer possible una democràcia que, encara que
imperfecta, ens ha donat 40 anys d’estabilitat i de crear una
societat amb valors de respecte a la pluralitat i a la diversitat. 

I com a presidenta de les Illes Balears crec que tenc
l’obligació de garantir  aquest marc de convivència, i si un
partit té un discurs d’extrema dreta, crec que ho he de dir, i si
un partit té propostes xenòfobes, crec que ho he de dir, i si un
partit vol acabar amb polítiques d’igualtat de protecció de la
dona, crec que ho he de dir, i si un partit criminalitza els
menors,  crec que ho he de dir, i si un partit vol acabar amb
l’educació inclusiva a les nostres escoles, crec que ho he de
dir, i si un partit fa enaltiment del feixisme, crec que ho he de
dir, i si un partit vol tornar a la España unida i centralista i
rompre amb la pluralitat, amb la diversitat i amb les identitats
que ens enriqueixen, crec sincerament que ho he de dir.

Moltes gràcies.
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(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Aplausos a una retahíla de insultos, está muy bien su
talante democrático. Sra. Armengol, lo ha vuelto hacer, vuelve
a insultar a los más de 77.000 votantes, y la semana pasada ya
nos acusó de eso, nos acusó de ser artífices del odio, la
crispación, la división, nos llama machistas, nos llama
racistas, xenófobos, es más, lo publica en un tuit, y dice en el
tuit que “el antídoto a la ultraderecha son las políticas
progresistas”; antídoto, Sra. Armengol, como si fuéramos un
veneno, agente tóxico al que hay que neutralizar. 

(Remor de veus)

Usted y su partido...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

..., el de los abrazos a los comunistas, junto a algunos medios
de comunicación, nos criminaliza y nos coloca en el punto de
mira de los ultras de verdad. Cada semana intentan agredir a
militantes, miembros del partido o a nosotros mismos, los que
somo representantes de VOX en Baleares, once amenazas e
intentos de agresión denunciados ante la policía nacional
durante el último año, ¿y nosotros somos los ultras, Sra.
Armengol? 

No, Sra. Armengol, ultra es usted y sus socios con
políticas contrarias a los derechos y libertades individuales, a
la unidad de España, a la identidad de Baleares, incluso
contrarias a las clases sociales más necesitadas.

Usted insulta, sigue insultando a más de 77.000 votantes, 
a casi un 20% del electorado balear y a más de 3.600.000
ciudadanos que en toda España votaron a VOX,
convirtiéndonos en tercera fuerza política. No creo que todos
sean fascistas, como dice usted.

Usted no cumple con las normas más elementales de
respeto democrático, ni cree en el pluralismo político. Le ha
ido bien mientras nadie discutía el falso consenso progre y no
tolera que estemos desmontando su demagogia y los
argumentos de una izquierda sectaria, que no nos va a dar
lecciones a los demócratas de verdad.

Aunque usted se ha abrazado a los comunistas y a los
separatistas, pactando con partidos que deberían ilegalizarse
por intentar acabar con nuestro régimen constitucional, nunca
insultaremos a sus votantes como usted hace con los nuestros,
ni aplicaremos antídotos contra usted ni contra su partido. Las

urnas en las próximas elecciones autonómicas serán el
antídoto que los ciudadanos le van a administrar, Sra.
Armengol.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Campos. Té la paraula la presidenta del
Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Ja només em faltava sentir, Sr.
Campos, que venguessin aquí de víctimes i, miri, que li quedi
clar: nosaltres combatrem els seus discursos, sí, i posarem
negre damunt blanc el que vostès defensen, i ho farem sense
por, perquè volem garantir el marc de convivència en aquesta
comunitat autònoma.

I sap què és criminalitzar, Sr. Campos? Perquè jo no
criminalitz ningú i respect tothom, voti a qui voti, sap què es
criminalitzar, Sr. Campos? És demanar de la nacionalitat de
qui comet un delicte per intentar relacionar immigració amb
delinqüència, això és criminalitzar; sap què és criminalitzar,
Sr. Campos? Demanar noms i llinatges de la gent que fa feina
en la lluita contra la violència masclista per intentar dir que
aquí no hi ha masclisme i no hi ha violència contra les dones,
això és criminalitzar; sap què és criminalitzar, Sr. Campos?
Plantejar-se fer una estratègia de rebuig als menors no
acompanyats que viuen a Espanya i a la nostra comunitat
autònoma; sap què és criminalitzar, Sr. Campos? Sap què
defineix al seu partit, Sr. Campos? Avui no han signat el Pacte
per la infància en aquesta comunitat autònoma.

(Alguns aplaudiments i remor de veus) 

Així, així són vostès, així són vostès i jo ho diré i jo
seguiré lluitant per una societat lliure de tot això...

(Se sent el timbre de tall del micròfon) 

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Presidenta, el seu temps s’ha acabat.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Gràcies, Sra. Presidenta. 

I.18) Pregunta RGE núm. 8422/19, presentada pel
diputat Sr. Gabriel Company i Bauzá, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a aplicació del nou REB
l’1 de gener del 2020.

Divuitena pregunta, RGE núm. 8422/19, relativa a
aplicació del nou REB l’1 de gener de 2020, que formula el
diputat Sr. Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula el Sr. Company.
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EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Armengol, fa un any
exactament vostè ens anunciava que el nou Règim Especial de
les Illes Balears entraria en vigor durant l’any 2019. Dos
mesos abans de les eleccions nacionals de dia 28 d’abril, vostè
acceptava un REB buit de contingut sense destins
pressupostaris, sense partides pressupostàries; nosaltres li
dèiem: un frau de REB. Vostè el va acceptar com a un fet
històric, però ara ha passat un any i després d’haver passat un
any no ha arribat ni un sol euro en relació amb aquell règim
especial de les Illes Balears.

Per això, Sra. Presidenta, li demanam avui si ens pot
confirmar que el nou Règim Especial de les Illes Balears
s’aplicarà a les Illes Balears l’1 de gener del 2020.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Company. Té la paraula la presidenta del
Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Company. No entenc
molt bé la seva pregunta, e l Règim Especial per a les Illes
Balears, aprovat a la passada legislatura, és un règim especial
que ja està en vigor, és un decret llei que es va aprovar i que
està en vigor. Per cert, vostès hi varen votar a favor, Sr.
Company, i està en vigor i està en vigor una part important del
règim especial que deia el descompte al 75% i està garantit
per una llei que és el Règim Especial de les Illes Balears i està
en vigor i s’està aplicant; estan en vigor les inversions de
transició energètica necessària per a aquesta comunitat
autònoma, que vostès posaven en dubte, i li he d’explicar que
ja s’ha tirat el cable entre l’illa de Menorca i l’illa de Mallorca
i, per tant, està en vigor i s’està aplicant i s’està executant. I
després hi ha tota la part del factor d’insularitat que ha d’anar
al pròxim pressupost de l’Estat per a l’any 2020. 

Efectivament, quan hi hagi un nou govern a Espanya, que
esper que sigui molt ràpid i molt aviat, tendrem un pressupost
general per a l’any 2020 de l’Estat que ha de dur aquest factor
d’insularitat per a la nostra comunitat autònoma.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula el Sr. Company.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies, Sr. President. “Volem rebre el que toca”,
això és una publicitat del seu departament de propaganda del

Consolat. “Armengol anuncia que el Régimen Especial de
Baleares entrará en vigor en 2019"; diu que “tenemos el
compromiso del Gobierno del Estado para que el Régimen
Especial de Baleares entre en vigor el 2019".

El que vostè acaba d’enumerar ara són coses que ja
existien, el 75% de descompte ja existia i estava aprovat, i
vostè el va posar dins el REB perquè no sabia què posar-hi, i
el va aprovar Mariano Rajoy, no sé si se’n recorda bé, els dos,
el 75% entre illes i el 75% de cap a la península.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Escolti, Sra. Armengol, aquí el factor aquest d’insularitat,
que li varen canviar el nom perquè no semblàs que era allò del
Partit Popular, vostè ha fet una sèrie de coses que no hauria
d’haver fet, acceptar un REB buit no l’hauria d’haver acceptat,
Sra. Armengol. Vostè va començar l’any 2015 renunciant a
190 milions d’euros de beneficis fiscals per a aquestes illes
cada any, i això a dia d’avui ja són 760 milions d’euros que
s’han perdut. Culpa seva. Va continuar no acceptant en el mes
de març el Règim Especial de les Illes Balears que li posava
damunt la taula Mariano Rajoy, el Partit Popular, perquè vostè
no podia consentir haver-se de fer una foto amb Mariano
Rajoy, una persona del Partit Popular, només faltaria. 

I enguany, dos mesos abans de les eleccions vostè recull
un REB buit en allò que ens interessa, està buit, vostè no ha
posat absolutament res més que filosofia. Si vostè hagués
acceptat el REB del Partit Popular vostè avui no hauria haver
hagut d’agafar fons de l’ecotaxa per fer el tren, vostè els
tendria aquí amb el que duia dels 90 milions d’euros que
anaven dins no el factor d’insularitat, sinó que nosaltres li
dèiem una altra cosa, que era fons d’insularitat. 

Miri, pensar que ara Pedro Sánchez, que ara ja dorm
tranquil·l, a més, ens enviï a nosaltres aquests doblers és molt
agosarat pensar-ho. Per tant, jo li dic, Sra. Armengol, que deixi
d’acotar el cap davant de Madrid i recuperi el seu esperit
reivindicatiu en benefici de les Illes Balears.

Ja és ben hora, Sra. Armengol!

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Company. Té la paraula la presidenta del
Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Sr. Company, el que està buit és el
seu cap d’idees...

(Remor de veus)

..., perquè aquesta pregunta és repetitiva amb la mateixa
demagògia i amb les mateixes mentides des de fa un any i fa

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 14 / 19 de novembre de 2019 725

un altre i la realitat és la que és.  Hi ha un règim especial
aprovat en el Congrés de Diputats que està en vigor i que du el
75% de descompte -esperin, escoltin, escoltin un segonet que
els anirà bé.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, un poc de silenci.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

El 75% de descompte estava en el pressupost del 2018 de
l’Estat, Sr. Company; hi ha pressupost general de l’Estat del
2019 a l’Estat? No, perquè vostès amb Ciutadans i amb els
independentistes el varen boicotejar. Per tant, si no hi hagués
la Llei de règim especial per a les Illes Balears el 75% de
descompte no estava garantit i està garantit via una llei que és
el Règim Especial per a les Illes Balears.

(Remor de veus)

Sí, és així, és així, perquè si no l’havíem de batallar
pressupost rere pressupost. Aquesta és la realitat.

Segona qüestió, les inversions en energia estan garantides
o no via règim especial? Sí, i com que és així s’ha tirat el
segon cable de l’illa de Menorca, amb el qual vostès no creien,
però que ha executat el Govern de Pedro Sánchez.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, per favor, un poc de silenci. 

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Tercera qüestió, hem de garantir el factor d’insularitat i per
tant hem de garantir un pressupost general de l’Estat.
Nosaltres hem guanyat les eleccions dia 10 de novembre, hi
ha un preacord entre PSOE i Unides Podem per poder garantir
un govern progressista a Madrid el més aviat possible.

Jo esper que tothom estigui a l’alçada per garantir aquest
govern el més aviat possible i garantir les inversions
necessàries per a les Illes Balears, i jo, governi qui governi a
Espanya, que serà Pedro Sánchez, seguiré defensant els
interessos d’aquesta comunitat autònoma.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. 

II. Interpel·lació RGE núm. 4210/19, presentada pel
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
política general del Govern de les Illes Balears sobre la
defensa del règim constitucional.

Passam al segon punt de l’ordre del dia que correspon al
debat de la Interpel·lació RGE núm. 4210/19, del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a política general
del Govern de les Illes Balears sobre la defensa del règim
constitucional.

Correspon ara la intervenció del Grup Parlamentari VOX-
Actua Balears, té la paraula el Sr. Campos. 

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Consejera, difícil papel el
suyo para hablar de la política que aplica su gobierno en
defensa del régimen constitucional cuando este gobierno, el
Gobierno de las Islas Baleares, aprueba acuerdos y lleva
iniciativas políticas con partidos que abiertamente defienden
a los golpistas catalanes condenados por sedición, firman
declaraciones en favor del inexistente derecho de
autodeterminación con partidos proetarras, como Bildu, o
pactan con aquellos que consideran que hay que abrir procesos
constituyentes para abrir el candado del 78, como dijo el líder
comunista que levanta el puño mientras vive como un marqués
en su casoplón de Galapagar. Ése con el que su secretario
general, el secretario general del Partido Socialista, se abraza
después de decir que no podría dormir tranquilo con él en el
Gobierno.

Entiendan que con esos socios nos preocupan las políticas
que se están llevando a cabo en este inicio de legislatura, pero
fíjese que la preocupación es compartida con dirigentes de su
partido, del Partido Socialista. Ante la peligrosa deriva de su
propio partido dirigentes autonómicos, como por ejemplo
García Paje o Sergio Gutiérrez de Castilla-La Mancha,
apuestan por, abro comillas, “la unidad de todos para
demostrar a aquellos que quieren poner a prueba nuestra
democracia, precisamente por sus delirios separatistas, que
España es un gran país, un gran estado democrático, sobre
todo un país unido como un espacio de convivencia. Dentro de
la Constitución cabemos todos”, lo dicen sus dirigentes. ¿Se
imagina a la Sra. Armengol diciendo eso? ¿Se imagina usted,
Sra. Armengol, diciendo eso? Yo tampoco me lo imagino.

Por eso, no sé si sabrán que en las elecciones de hace
nueve días en torno a 300.000 votantes socialistas han dejado
de serlo para ser ahora votantes de VOX. Son los que han visto
roto el principio de la nación de ciudadanos iguales para
amancebarse con los enemigos declarados de la convivencia,
los golpistas separatistas; esos que llevan buñuelos amarillos,
“una banda de salteadores de la nación”, según palabras del
socialista Alfonso Guerra. 

Ustedes, señores del PSIB-PSOE, aunque sé que no todos,
conozco a algunos de ustedes, se empeñan en seguir en el
poder a costa de destruir no ya el maltrecho prestigio de sus
siglas sino la dignidad del país. Sus gobiernos están
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condenados al fracaso porque saben que no pueden complacer
al separatismo, pero mientras, con sus políticas
irresponsables, van enterrando el dinero de los asfixiantes
impuestos con los que sangra a los ciudadanos, no para
facilitar el acceso a la vivienda, mejores infraestructuras,
sanidad o educación, no, sino para ir  creando chiringuitos
públicos e ir subvencionando a asociaciones y entidades
separatistas para que intenten trasladar a Baleares el golpismo
violento que hoy se sufre en Cataluña. Y aquí, en esta cámara,
se han negado a aprobar una declaración institucional en favor
de la Corona, pilar sobre el que se sustenta el ordenamiento
constitucional. 

En este parlamento tenemos una vicepresidenta primera,
no sé si está, no, veo que no está, que se mofa de su majestad
el rey Felipe VI y de la monarquía parlamentaria, faltando a su
promesa que la habilitó en el cargo. El partido de esta
vicepresidenta considera que la monarquía parlamentaria, su
partido, que la monarquía parlamentaria hay que abolirla y
ustedes en este entorno y con estas amenazas..., -el suyo, sí,
Sr. Yllanes-, ustedes en este entorno y con estas amenazas a
nuestra democracia no solo  se  negaron a aprobar una
declaración institucional, en favor de uno de los pilares de
nuestro régimen constitucional, sino que subvencionan a
grupos radicales violentos contrarios a la Constitución y a la
monarquía, con muchos de sus miembros condenados o en
vías de serlo. 

Fíjense lo que les digo, no queremos ser nosotros, los de
VOX, los que tengamos que hacernos cargo de ese espacio
constitucionalista que los socialistas y sus socios han
abandonado, ni los de VOX ni me atrevo a decir que tampoco
lo desean los diputados del Partido Popular y Ciudadanos,
estoy convencido de que ellos al igual que nosotros deseamos
que los valores constitucionales, que se fundamentan en la
indisoluble unidad de la nación española, tal como reza nuestra
carta magna, los compartan ustedes; que los pilares de nuestro
estado democrático no sean objeto de lucha política.

Si ustedes renuncian a la defensa constitucional
evidentemente en estos delicados momentos que vive España,
como así apuntan sus políticas, no le quepa duda de que
asumiremos la protección de las instituciones y las reglas del
ordenamiento democrático. Desde luego, defenderemos los
derechos de los españoles frente al particularismo sectario,
aunque ojalá tengamos la compañía siquiera de un puñado de
socialistas sensatos, los que aún creen en la cohesión y el
decoro de un país.

Me adelanto a su crítica, porque son ustedes tan
previsibles que ya me imagino por donde van a ir, nosotros
somos constitucionales, sí, y creemos que nuestra
Constitución debe reformarse para protegerse de aquellos que
pretenden su voladura, llamémosle en diferido, si se me
permite la expresión, pero siempre lo haremos a través de los
cauces constitucionales si contamos con las mayorías
suficientes, al revés de lo que pretenden sus socios. 

Una política de Gobierno balear leal y preocupada por la
convivencia de sus ciudadanos debería promover políticas

para, en primer lugar, reforzar la unidad de España como
garantía de la libertad, igualdad y solidaridad entre todos los
españoles estableciendo con absoluta claridad el significado
y funcionamiento de la autonomía, procediendo a la
devolución al Estado central de las competencias cuya gestión
autonómica ha fracasado, como son Educación y Sanidad.

Deberían garantizar el uso del español y del mallorquín,
menorquín e ibicenco a través de la libertad lingüística.
También instar a la reforma de la Ley Orgánica del Estatuto de
Autonomía de Baleares para eliminar sus referencias al catalán
y catalanidad de las Islas, una aberración histórica, y defender
nuestra identidad cultural balear, dejando claro que la lengua
regional es la balear en sus modalidades mallorquina,
menorquina e ibicenca.

Y en cuarto lugar, deberían instar, deberían cumplir las
cinco sentencias del Tribunal Supremo y tres del Tribunal
Constitucional que declaran ilegal e inconstitucional la
inmersión obligatoria en catalán, la que se está sufriendo hoy
en día en el sistema de enseñanza público balear.

En este punto ya interpelé al consejero de Educación, Sr.
March, cuando defendí que la libertad de enseñanza
contemplada en la Constitución lo que permite es que puedan
elegir todos los ciudadanos, pero ustedes han eliminado la
libertad de la enseñanza y abogan por una escuela pública única
como modelo excluyente en manos de la administración
pública de turno y del Gobierno que la controla, y así el riesgo
de adoctrinamiento no es que sea mayor, es que es absoluto,
tal como sucede hoy en día en la mayoría de los centros
educativos públicos de Baleares.

Lo rechazable no es sólo que la actual escuela tenga carga
ideológica sino que los padres no tiene posibilidad de
escaparse de la misma, tienen que escolarizar a sus hijos en un
sistema público exclusivamente en catalán y en según que
escuelas con adoctrinamiento incluido.

La política educativa del Gobierno balear dista mucho del
contenido del artículo 27 de la Constitución, no hay libertad
de enseñanza, no se respetan los derechos y libertades de
padres y alumnos empezando por el de la libertad lingüística.
Han convertido, desgraciadamente, la lengua catalana en el
instrumento del adoctrinamiento. Sin imposición del catalán
no existirían las miles de denuncias que se han presentado en
los últimos veinte años, y sabemos donde está el origen del
problema, el origen de haber vaciado de contenido y sentido
ese artículo 27 de la Constitución, en la cesión de la
competencia de Educación a las comunidades autónomas,
donde cada una la ha desarrollado de manera diferente dando
pie a la desigualada de oportunidades según la comunidad
donde resida.

Ustedes supongo que deben estar de acuerdo con la
ministra Celáa, que incluso niega el derecho de los padres a
elegir centro católico concertado según sus convicciones
morales y religiosas. Que lejos, señores de la izquierda, ha
quedado la libertad de enseñanza recogida en la Constitución
y la no discriminación por razón de lengua.
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Éstas son sólo algunas de las medidas urgentes, pero no les
quepa duda, señores del Gobierno, lo más urgente es que
rompan con sus socios y se refundan en una opción
socialdemócrata constitucional alejada del nacionalismo
paleto en el que ahora están instalados.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

(La Sra. Vicepresidenta primera substitueix el Sr.
President en la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Campos. Tiene la palabra la
representante del Govern, la Sra. Pilar Costa.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA
I IGUALTAT (Pilar Costa i Serra).

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, senyores
diputades, senyors diputats. Sr. Campos, deia vostè en
començar la seva intervenció que segurament nosaltres seríem
previsibles, bé, potser segurament li puc dir e l mateix, Sr.
Campos, per molt que ens pugui espantar, jo diria que
esgarrifar, fins i tot intervencions com les seves
malauradament són més que previsibles.

Li he de dir, Sr. Campos, que la política del Govern pel que
fa referència a la Constitució, que vostè n’ha fet menció,
respecta, com no pot ser d’altra manera, el marc
constitucional i els drets democràtics que ens inspiren. En
aquest sentit el Govern no coneix cap altra manera millor que
defensar-la que exercint i desenvolupant la Constitució amb
les polítiques que portam a terme.

Per això, com diu l’article 47, fem habitatge protegit
perquè tothom pugui tenir accés a un habitatge digne;
contractam més metges i infermeres que mai en aquesta
comunitat per garantir el dret a la protecció de la salut, que
marca l’article 43 de la Constitució; o fem escoles i ampliam
la xarxa educativa pública per cobrir l’etapa de 0 a 3 anys per
garantir  el dret a l’educació, que recull l’article 27 de la
Constitució, al qual, per cert, vostè n’ha fet menció per
tergiversar el que diu la mateixa Constitució. 

Sr. Campos, no hi ha a l’any 78 o 77 quan es va el
referèndum de la Constitució, en el segle XXI que estam ara,
a l’any 19, vostès no passarien un test de constitucionalitat si
repassàssim tots i cadascun dels articles de la Constitució i
els drets que això suposen, perquè moltes de les coses que
vostè aquí ha manifestat, no només avui sinó en altres
ocasions en el Parlament, va en contra directament del que
preveu la Constitució Espanyola. 

Puc comprendre, encara que no ho comparteixi, que
aprofiten aquests escons per fer el seu enfilall de declaracions
o de manifestacions tipus: “chiringuito”, “proetarras”,
“nacinalismo paleto” i no sé quin reguitzell de barbaritats ha

dit vostè aquí, però fins i tot aquesta Constitució que vostè,
per una banda, sembla que defensi, però que en la pràctica
vostè no respecte, ni acompleix, perquè està en contra de la
igualtat, perquè vostès estan en contra de la llibertat
d’expressió, en definitiva, jo diria que estan en contra de la
llibertat amb majúscules.

Però, com deia, el Govern de les Illes no només respecte,
sinó que desenvolupa el contingut de la Constitució, perquè
impulsam també mesures per fomentar la convivència
intercultural i el respecte entre les persones per evitar la
discriminació per raó de raça, de sexe, de religió, d’opinió, o
qualsevol altra condició o circumstància personal o social. I
això, Sr. Campos, supòs que sap perfectament que està recollit
a l’article 14 de la Constitució espanyola, la qual vostè trepitja
cada vegada que parla, l’article 14 de la Constitució espanyola,
el que parla d’igualtat.

Però des del Govern treballam especialment, de la mà
també del tercer sector, per garantir els drets de les minories,
dels migrants, de les persones LGTIB i de les dones. Com
també treballam per complir els objectius de desenvolupament
sostenible de les Nacions Unides per a l’any 2030, com vostè
sap, que els espanyols i les espanyoles tenim el dret i
l’obligació de defensar el nostre territori. Com també,
estenem el Pla de lluita contra la precarietat laboral al control
d’horaris laborals i reforçam la inspecció de treball, perquè
tothom té dret a una feina digna, com diu l’article 35 de la
Constitució Espanyola. El que passa, Sr. Campos, és que jo
dubt molt que a vostè li importi ni qualsevol d’aquests articles
de la Constitució Espanyola que he mencionat i, per ser-li més
franca, ni cap ni un dels 169 articles que conformen la
Constitució Espanyola.

Vostès al final ho aprofiten perquè, afortunadament, és un
paraigües tan ampli que la Constitució Espanyola abraça i
defensa la llibertat d’expressió per a tothom, fins i tot amb els
seus insults, Sr. Campos.

Quan vostè deia que el Partit Socialista o els partits que
som al Govern fem qualsevol cosa per estar en el poder, miri,
Sr. Campos, aquí qui posa cadascú a l’oposició o al Govern, és
la ciutadania a través de les urnes i en el mes de maig en
aquesta comunitat autònoma vàrem tenir unes eleccions que
ens van posar a cadascú al lloc que estam representats en
aquest Parlament. I als partits d’esquerra ens va situar al
Govern per segona legislatura consecutiva. Seria bo que vostè
també respectés com a mínim la decisió de les urnes, perquè
no només esgarrifa una mica el que vostè diu, Sr. Campos,
sinó que arriba a espantar quan ha dit que vostè advoca per la
modificació de la Constitució Espanyola, em sembla perfecte,
només faltaria, la Constitució Espanyola és una norma que, per
les vies que recull la mateixa Constitució Espanyola, es pot
modificar. 

El que vostè no ha dit clarament és què modificaria de la
Constitució Espanyola, i comprendrà, Sr. Campos, que
modificar la Constitució Espanyola en boca de VOX en
aquests moments no pot fer altra cosa que inquietar, perquè
avui mateix, i li han dit a vostè, ahir el seu líder a nivell
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nacional ja es va manifestar en contra de la Convenció dels
drets per a la infància. Em vol dir vostè, Sr. Campos, quin
perill hi troba en els infants? Perquè fins i tot vostès posen en
qüestió els drets dels infants, avui mateix aquí que, una vegada
més, s’ha signat, fins ara, fins que vostès no eren en aquest
Parlament, per unanimitat, en aquest Parlament tots els partits
polítics havien donat suport, com dic, per unanimitat, al Pacte
en defensa de la infància en aquestes illes, en aquestes illes,
en aquest país i la convenció de Nacions Unides.

Han arribat vostès a les institucions, Sr. Campos, per fer un
discurs en contra de la infància, no sé si això a vostès els pot
fer sentir molt orgullosos. A la resta de ciutadans d’aquest
país i d’aquestes illes ens avergonyeix que avui hagi passat el
que ha passat i que el Sr. Abascal ahir es pronunciàs en contra
de la Convenció dels drets dels infants.

Però, Sr. Campos, no es preocupi vostè, jo puc entendre
que no li agradi, o que els posi nerviosos o més que nerviosos,
jo diria que rabiosos, que en un futur ben proper tenguem un
nou govern a Espanya, és un govern progressista i d’esquerres,
perquè així ho han volgut les urnes en aquest país. No torni
posar en dubte la llibertat que tenim els ciutadans d’elegir
democràticament els nostres representants.

I com li dic, Sr. Campos, seria bo que vostè digués
clarament quan parla d’una reforma de la Constitució a què es
refereix, perquè en boca seva, la veritat és que crec que en
aquests moments suposa un perill.

Però no es preocupi, efectivament, a Espanya ben aviat
esperem que tenguem un govern d’esquerres i progressista,
perquè així ho han volgut els electors d’aquest país. I
precisament per portar endavant mesures i polítiques
progressistes, per aturar algunes de les coses que gent com
vostè o com el seu partit polític defensa, que no és res altra
que retrocedir en drets, en definitiva és retrocedir en
democràcia, que en definitiva és retrocedir en drets i
llibertats, que tants anys ha costat a la democràcia d’aquest
país.

I per cert, li diria aquesta dita castellana que diu dime de
qué presumes y te diré de qué careces. Vostès no fan altra
cosa que parlar de la Constitució cada dia i no he escoltat en
aquest Parlament cap grup polític que trepitgi la Constitució
com ho fan vostès cada dia, Sr. Campos. Per tant, esper que
efectivament, no només en aquestes illes que continuarem
amb el govern progressista i d’esquerres, perquè així ho han
volgut els electors i els ciutadans de les Illes Balears, des del
passat mes de maig, continuarem seguint endavant amb les
polítiques de recuperació de drets i moltes altres que abans he
mencionat, les que fan referència a la igualtat, al dret d’accés
a l’habitatge, defensar col·lectius d’LGTIB i a lluitar, sí, Sr.
Campos, a lluitar en contra de la violència masclista, perquè
aquesta violència que vostè posa en dubte mata les dones, i
seria bo que d’una vegada per totes rectifiquin i reconeguin
aquí que existeix una violència que mata les dones, si no ho
pregunti a les víctimes i als familiars d’aquestes víctimes.

I per últim, Sr. Campos, també seria bo, hi és a temps avui
aquí també, a rectificar i que deixin de fer aquest discurs fins
i tot ja en contra de la infància, perquè és el darrer que
podríem haver escoltat o haver vist avui aquí en aquest
Parlament, quan VOX ha renegat de defensar la Convenció de
Nacions Unides en defensa dels drets dels menors, en defensa
dels drets de la infància.

Només desig, perquè no sé si això seu té remei, que no
arrosseguin vostès a altres partits també de dretes, en el seu
cas d’ultradreta, que al final amb una carrera electoral, tant de
bo que ara no en tenim una a prop, acabin portant o fent
discursos xenòfobs i en contra de la llibertat i de la igualtat
com fan vostès.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Costa. Es el turno de intervención del
Grupo Parlamentario VOX-Actúa Baleares.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sra. Vicepresidenta. Mire, Sra. Costa, le voy a
llamar consejera campeona de la demagogia. Empezando por
el final, no hemos firmado este Pacto balear contra la infancia,
porque consideramos que no atiende a cuestiones que se
deberían tratar, ni una palabra para las familias numerosas, ni
una palabra para esa gran vulneración de derechos que sufren
los niños en Baleares, que es no poder elegir la lengua para la
educación, la lengua materna, que, por cierto, defiende la
ONU también, y ustedes vulneran sistemáticamente. Aparte de
hablar de temas tan delicados como la existencia de niños
transexuales, es algo curioso. Por esos motivos no hemos
firmado el Pacto balear contra la infancia, pero vamos, que
nos tache a nosotros de ir en contra de la infancia, un gobierno
pro-abortista como el suyo, pues perdone que le diga pero me
hace mucha gracia.

Mire, que nosotros pisoteamos la Constitución y se queda
usted tan ancha diciendo eso. Dígame, ¿dónde vulneramos la
Constitución? ¿En qué no respetamos la Constitución? ¿Qué
artículos nosotros queremos vulnerar? No, Sra. Costa, son
ustedes; los que ponen los pelos de punta son sus socios, no
somos los de VOX, que somos impecablemente
constitucionales. Son los señores que van con el doctor
Sánchez, son los proetarras de Bildu, son la extrema izquierda
de Podemos, los que tienen el modelo bolivariano, son los de
la CUP; son con todos esos que van a intentar ustedes llegar
a un acuerdo, que ya veremos si lo consiguen, porque con el
Sr. Sánchez nunca se sabe. No somos nosotros los peligrosos,
son esos, que quieren vulnerar todo el régimen constitucional.

No me hable de acceso a la vivienda, por Dios, porque
ustedes también son campeones en poner mil trabas a la
vivienda o no hacer ninguna de protección oficial.
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¡Que nosotros estamos en contra de la igualdad! Pero..., y
se quedan ustedes así, tan tranquilos. Pues no, precisamente
nosotros estamos a favor de la igualdad, sus políticas son las
que crean desigualdad.

(Remor de veus)

Por ejemplo, por ejemplo, ha hablado usted de la violencia
de género; para empezar, mala construcción gramatical, la
violencia no tiene género, no existe; somos nosotros los que
queremos que se acabe con la violencia contra la mujer,
somos nosotros el único partido que dice que al asesino hay
que meterlo en la cárcel y que pudra en la cárcel con cadena
perpetua. Somos nosotros los que defendemos el derecho
también de los hombres agredidos por sus mujeres, de los
nietos agredidos por sus abuelos, de los abuelos agredidos por
otros familiares, todos aquellos que viven en el núcleo
familiar. Somos nosotros los que queremos aprobar una ley de
violencia intrafamiliar para que se acabe esa lacra, nosotros,
no ustedes, que lo que hacen es discriminar también por sexo.

Miren, los inmigrantes, que ustedes los llaman y hacen
este efecto llamada, y los tenemos aquí de manera masiva, sin
control ninguno, nosotros no tenemos nada en contra de ellos;
nosotros lo que queremos es que haya una inmigración
controlada, porque una inmigración descontrolada
precisamente a quien va a afectar va a ser a las clases más
desfavorecidas, a aquellos que ustedes están machacando
sistemáticamente vía impuestos y vía falta de convivencia,
porque va allí una inmigración descontrolada que acaba,
¿dónde?, acaba en la delincuencia. Por eso nosotros pedimos
también los datos de origen de la nacionalidad, porque
sabemos que hay que ir al origen del problema para poner la
puerta donde hay que ponerla para que aquellos inmigrantes
ilegales que vienen aquí a delinquir no se les permita, y se
proteja a los ciudadanos que pagan impuestos, que cotizan y
que se merecen ayudas sociales que tampoco reciben por
culpa de sus políticas, porque ese dinero que se debería
destinar a ayudas sociales lo destinan a montar, sí, Sra. Costa,
chiringuitos, o para darse a una inmigración ilegal que no
debería recibir esos fondos que deberían recibir los
mallorquines, menorquines, ibicencos, los españoles en
general.

Miren, no me hablen ustedes que vamos en contra de la
libertad de expresión, porque nadie defiende más la libertad de
expresión que los diputados de VOX. Son ustedes los que
están favoreciendo a una falsa libertad de expresión, como ya
le dijo una sentencia de la Audiencia Nacional y del Tribunal
Supremo cuando condenaron al rapero que está fugado con
otros del lacito amarillo en Bruselas, que lo condenaron per
enaltecimiento de terrorismo y humillación a las víctimas, y
ustedes dan 12.000 euros para que estos fugados de la justicia
puedan hacer publicidad de sus delitos, ustedes, ustedes son
los que van en contra de la Constitución. Nosotros somos los
que queremos que se acabe con todo ello.

Y a ustedes lo  que les molesta mucho es esa transición
democrática, por eso aprueban las leyes mal llamadas de
memoria histórica, para acabar con la Constitución Española

y con la transición democrática. Por eso ustedes siguen
subvencionando a ONG, como vimos ayer publicado, a ONG
que alientan el odio contra España y sus empresas en
Sudamérica. Pero si es que ya se lo publican en los medios de
comunicación. Son ustedes los que siguen manteniendo
chiringuitos abiertamente anticonstitucionales como el
Instituto Ramon Llull, que nos cuestan cientos de miles de
euros al año.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Campos, tiene usted que ir terminando.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Voy acabando. ...cientos de miles de euros al año. Son
ustedes los que están haciendo políticas en contra de la
convivencia democrática, y es también el Gobierno el que va
dando avisos, y avisos, contra las leyes que van aprobando y
que van siendo constantemente recurridas al Constitucional,
con lo cual, Sra. Costa, señores del Gobierno balear,
recuperen la cordura, aléjense de los extremismos, y
defiendan el régimen constitucional...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Campos, su tiempo se ha terminado.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Muchas gracias, Sra. Vicepresidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Es el turno de palabra de la Sra. Pilar Costa.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA
I IGUALTAT (Pilar Costa i Serra): 

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Campos. Miri, crec
que s’ha delatat vostè quan ha dit que aquest matí no han signat
el pacte a favor de la infància, perquè ha diferenciat vostè
infants segons el seu sexe, o que es protegien els infants
transsexuals. Sr. Campos, amb això vostè ja ho ha dit tot. Els
infants es defensen sigui quina sigui la seva raça, sigui quina
sigui la seva condició sexual, sigui quina sigui la seva opinió.
La infància es protegeix sempre.

(Alguns aplaudiments)

I, miri, he agafat la Constitució perquè intentava... vostè em
deia que quin article vostès no compleixen. He agafat la
Constitució i sap què passa?, que no en trob cap que vostès
compleixin i, per cert, quan compleixin com a mínim l’article
14, que parla d’igualtat, després em torna a interpel·lar.

Gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Costa.

III. Debat de totalitat del Projecte de llei RGE núm.
7788/19 , de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020, amb les
esmenes a la totalitat, de devolució, RGE núm. 8405/19,
presentada pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes Balears; RGE núm. 8423/19, presentada pel Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares; RGE núm. 8428/19,
presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos; i  RGE
núm. 8452/19, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, i fixació de les quanties globals.

Pasamos al tercer punto del orden del día, que corresponde
al debate de la totalidad del Proyecto de ley de presupuestos
generales de la comunidad autónoma de las Islas Baleares para
el año 2020, RGE núm. 7788/19, con las esmenes a  la
totalitat de devolució.

En primer lugar, con RGE núm. 8405/19, el Grupo
Parlamentario El Pi Proposta per les Illes Balears, es el turno
de palabra del Sr. Jaume Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Moltes gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats.
Sra. Consellera..., el primer any de la passada legislatura El Pi
no va presentar esmena a la totalitat, però els altres tres
pressuposts sí que en va presentar.

Sap vostè com vàrem qualificar els d’El Pi els primers
pressuposts en què vàrem presentar esmena a la totalitat a la
seva companya, que ara és presidenta de Mallorca, la Sra.
Catalina Cladera, com els vàrem classificar, com els vàrem
dir? Vàrem dir que eren uns pressuposts made in China. Sap
per què? Perquè les xifres enlluernaven, perquè eren de
creixement i de bonança econòmica brutals, i és clar,
quadraven, quadraven els pressuposts. Però també la vàrem
advertir que esclatarien perquè nosaltres pensàvem que eren
falsos, amb tot el que vol dir falsos, falsos.

Més concretament li vaig dir que per a El Pi els
pressuposts suposaran una escalada galopant de la despesa, que
es traduirà en un increment del deute de la comunitat
autònoma, que suposarà també una pressió fiscal que ofegarà
la ja malmenada i en perill, l’extinció de classe mitjana de les
Illes Balears, i li dèiem que els mancava una aposta decidida
per impulsar un nou model productiu. A més li vàrem demanar
que no carregassin sobre les espatlles dels ciutadans la
ineficàcia dels diferents governs per aconseguir un
finançament autonòmic just per a aquesta terra. Li podria dir
allò de te lo dije, però em sembla poc elegant i allunyat de la
manera de fer oposició d’El Pi. 

Però han passat quatre..., tres anys, i  iniciam un quart
pressupost. Ara bé, si aquells pressuposts eren made in

China, Sra. Consellera, aquests són, com a mínim, made in
Narnia. El Pi presenta una esmena a la totalitat als
pressuposts de la CAIB per a aquest exercici 2020 que
entenem nosaltres que per a vostès és una oportunitat. Vostès
saben que aquests comptes no donen resposta a moltes de les
problemàtiques reals d’aquesta comunitat i no afronten els
grans reptes del pròxim any, com ara l’alentiment econòmic,
les possibles i encara incertes conseqüències del Brexit, la
incertesa relativa a la demanda turística, el canvi climàtic -per
ara sols molta declaració, molta foto i molt poques accions
concretes, quan un mira el pressupost estam dins els
pressuposts que hi havia l’any passat l’altre i l’altre en
aquestes qüestions.

I després aquests pressuposts tampoc no tenen una aposta
clara en la ja imparable digitalització...

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font, si em perdona, és que hi ha hagut un petit
problema i correspon parlar i defensar el Projecte de llei de
pressuposts primer a la consellera.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Jo em compromet a no canviar el discurs que he fet fins
ara.

(Algunes rialles i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Per a la presentació del Projecte de llei...

(Remor de veus)

... -senyors diputats- per a la presentació del Projecte de llei
de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per al 2020 té  la paraula la consellera d’Hisenda i
Relacions Exteriors Sra. Rosario Sánchez i Grau, sense
limitació de temps.

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, som
aquí per defensar el primer projecte de llei de pressuposts de
la comunitat autònoma d’aquesta legislatura, abans que em
defensin les esmenes a la totalitat d’aquest projecte.

Malgrat el bloqueig institucional que ha viscut Espanya els
darrers mesos, hem treballat des del primer dia per fer passes
endavant i per dur a aprovació aquest projecte de pressuposts
els quals consideram que són la millor eina per afrontar els
reptes que tenim com a societat.

Presentam els pressuposts més socials que ha tengut mai
aquesta comunitat autònoma, uns pressuposts que estan plens
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de coratge alhora que prudents i d’estabilitat, que consoliden
els avanços fets als  darrers anys. Hem treballat aquests
pressuposts des del convenciment que són els comptes que
necessita aquesta terra i ho hem dit des del primer dia: són uns
pressuposts responsables socialment i també són responsables
des d’un punt de vista financer.

Són una aposta clara del Govern per la confiança i la
credibilitat, davant d’un context econòmic global d’incerteses
i quan ens trobem en un moment polític a Espanya de
formació d’un nou govern i encara estam en situació de
pròrroga dels Pressuposts Generals de l’Estat del 2018.
Aquests nous pressuposts aporten una major estabilitat
econòmica i política a la comunitat autònoma.

Són uns comptes que ens permeten avançar de manera
decidida a seguir el full de ruta marcat amb els acords de
Bellver, els nostres compromisos amb la ciutadania i també
avançar en l’acord amb MÉS per Menorca i amb Gent per
Formentera.

Aquests pressuposts reforcen i consoliden les grans fites
aconseguides els darrers anys a través dels pressuposts
expansius de la darrera legislatura en la qual hem pogut
revertir les retallades antisocials i polítiques regressives del
període 2011-2015.

Continuam avançant cap a una major sostenibilitat social,
econòmica i mediambiental, tal i com ens vàrem
comprometre.

Malgrat les mancances dels sistema de finançament
autonòmic aquesta aposta del Govern pel benestar de les
persones ha permès a les Balears passar de ser una de les
comunitats amb menys despesa social per càpita a assolir la
mitjana autonòmica de despesa per habitant en serveis públics
fonamentals. I ho hem aconseguit en augmentar com mai el
pressupost en polítiques socials, un gran esforç pressupostari
aprofitant els e levats ritmes de creixement econòmic dels
darrers anys. I s’ha gastat bé, de la millor manera que es pot
gastar, invertint en la millora de la qualitat de vida dels nostres
conciutadans i reforçant la cohesió social i la lluita contra les
desigualtats.

Les Balears ara són una comunitat autònoma que ha
recuperat incrementar plantilles públiques, fonamentalment a
educació i a salut; torna invertir en infraestructures sanitàries
i educatives; que aposta per l’impuls de l’educació de 0 a 3
anys; que ha eliminat el copagament dels medicaments als
pensionistes; que té una targeta sanitària gratuïta i universal;
que ha tornat obrir els centres de salut a l’horabaixa; que
disposa d’una renda social garantida, que ha reforçat com mai
l’atenció a la dependència; i tantes altres coses que configuren
l’estat del benestar que consolida aquest projecte de
pressuposts per al 2020; i, a més, mantenim l’elevat ritme
d’inversió dels darrers anys per a la millora dels serveis
públics i en matèries clau com són les polítiques d’accés a
l’habitatge, el transport públic i la transició ecològica i
energètica.
 

Avui presentam davant d’aquesta cambra el pressupost de
la comunitat autònoma de les Illes Balears de 5.893 milions
d’euros, això són 435,4 milions més que el pressupost del
2019, un 8% més. D’aquests comptes, el pressupost de
polítiques socials augmenta fins als 3.091,4 milions d’euros,
la despesa social més elevada de la història entre les
polítiques de salut, educació, serveis socials, ocupació i
habitatge. La despesa social creix un 0,4% en relació amb el
2019 i és un 34% més elevada en comparació amb el
pressupost del 2015. 

Aquesta és la nostra aposta irrenunciable. Per això s’eleva
un 70,5% el pes de la despesa social respecte de tot e l
pressupost no financer. Dit d’una altra manera, 7 de cada 10
euros del pressupost per a polítiques públiques es destina a
despesa social.

L’altra és l’impuls de la inversió pública. El pressupost
consolidat, és a dir, el que suma tot el pressupost del Govern
i del seu sector públic instrumental, destina un total de 652,8
milions d’euros a inversions, capítols 6 i 7, d’inversions reals
i transferències de capital. Això suposa que baixa 12,2 milions
respecte del 2019, però puja el volum d’inversió pública en
17,6 milions respecte del 2018, i és un 52% més elevat que
el pressupost d’inversions del 2015. Són 224 milions més que
en el 2015.

Consolidam, així, la feina feta durant aquests quatre anys,
en els quals s’ha reactivat la maquinària administrativa i la
planificació necessària per convertir la inversió en una palanca
de canvi, a la vegada que, com deia, hem tornat a aixecar els
pilars del benestar, ara per al 2020 enfortim aquesta despesa
social i enfortim la inversió que guia l’acció de Govern i es
tradueix en millores per a la societat.

A nivell macroeconòmic, el context polític i econòmic
que s’ha viscut enguany ha fet que sigui un any no exempt de
dificultats, marcat per les incerteses per a totes les
administracions per tenir un pressupost general de l’Estat
prorrogat des del 2018 i pel moment econòmic complex a tot
el nostre entorn nacional i internacional.

Elaboram el pressupost 2020 amb una previsió de
creixement econòmic del 2,1%, segons les estimacions de la
Direcció General de Model Econòmic i Ocupació. Una entitat
de prestigi com és l’AIReF, l’Autoritat Independent de
Responsabilitat Fiscal, ha avalat com a probables aquestes
previsions macroeconòmiques dels pressuposts de les Illes
Balears per al 2020. Aquesta previsió de creixement és, com
cada any, una estimació inicial de referència susceptible de
revisió i es troba en la línia de les previsions de creixement
del conjunt d’Espanya i per sobre del creixement de la zona
euro.

Som conscients que l’actual situació econòmica recomana
prudència en especial pels factors externs que condicionen
l’evolució de l’economia, com la debilitat del creixement
alemany, les tensions comercials entre Estats Units i Xina o
el procés del Brexit, ara novament prorrogat, però encara
obert.
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En tot cas, pel que fa a la situació de la nostra comunitat,
cal tenir present que venim de l’etapa de major creixement des
de l’entrada a l’euro i, a més, consideram que és important
explicar no només com creix l’economia, quan creix
l’economia balear, sinó com ho fa. I fixar-nos en la qualitat de
l’ocupació, per exemple en l’augment dels contractes fixos i
els indefinits i en la baixada dels nivell de temporalitat.

Per això vull destacar algunes xifres: els salaris creixen a
un ritme que encapçala l’evolució per comunitats autònomes,
un 3,6% en el 2018, segons l’Institut Nacional d’Estadística;
la senda de creació de treball a les Balears se situa al voltant
dels 11.000 llocs de feina anuals. La darrera dada d’afiliació
del mes d’octubre ha estat de més de 535.000 treballadors, el
registre més alt per a un mes d’octubre. Les Baleares
continuen consolidades com la comunitat que té més ocupació
respecte de l’inici de la crisis i, a més, continua reduint la taxa
de temporalitat. Les Balears tenen una taxa de contractes
indefinits superior a la mitjana estatal.

I com deia, hem elaborat els pressuposts 2020 i hem
determinat unes previsions d’ingressos amb un criteri de
prudència. Com saben, la principal font de recursos dels
pressuposts de la CAIB és el sistema de finançament
autonòmic, la meitat dels ingressos totals i per al 2020 hem
previst un lleuger augment del 3,5%, 95,3 milions més. I és un
càlcul estimat, però estimat parcialment, si bé enguany no
tenim totalment confirmades les xifres del finançament per al
2020, sí que tenim confirmació d’una part del sistema, la
liquidació del 2018 i és 122 milions més alt que l’any
anterior. Aquesta liquidació creix un 5,6% respecte de
l’anterior liquidació, per la bestreta a compte del sistema, que
constitueix el gruix del finançament autonòmic i per a la qual
encara no tenim la xifra confirmada, hem previst un augment
del 2,52%, per sota del creixement mitjà dels darrers anys.

Pel que fa als ingressos tributaris, les previsions
d’ingressos són: per tributs cedits, uns ingressos prevists de
826,1 milions, una disminució de 77,2 milions, un 9% menys,
amb una disminució dels ingressos de l’impost de
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats en un
13% respecte del 2019.

Pels tributs propis, impost de turisme sostenible i cànon
de sanejament, hem previst uns ingressos de 214 milions, un
1% més.

En relació als ingressos provinents de l’endeutament i
préstecs, aquests representen un 27% del total dels ingressos.
Es produeix un increment, d’acord amb el calendari que ve
predeterminat per les operacions d’endeutament de totes les
legislatures i que composen el deute acumulat històricament
per la nostra comunitat autònoma. El fet diferencial explica
que el 2020 haguem d’incrementar aquests ingressos, és
perquè hem d’afrontar amortitzacions de més de 1.500
milions, és el retorn obligat de 450 milions de dues emissions
de deute de legislatures anteriors, una del 2005, de 150
milions, i una del 2010, de 300 milions.

I en relació al deute, vull insistir, el volum de deute previst
per al 2020 s’adequa a aquest major import d’amortitzacions,
però no significa un augment del deute viu de la comunitat
autònoma, ni una concertació de préstecs per despesa no
financera. Simplement s’amortitzen préstecs existents,
d’acord amb el calendari preestablert. 

En referència al deute, jo vull insistir que mantenim
aquesta línia de control i estabilització del deute que s’ha dut
a terme els darrers anys, som la comunitat autònoma que més
ha reduït el deute en relació al PIB. La legislatura passada
vàrem baixar 2,5 punts entre 2015 i 2018, hem baixat un deute
del 30,3% del PIB al 27,8 a finals del 2018, el darrer any
tancat. I mantenim aquesta línia de control del deute, amb la
previsió de situar-lo al voltant del 27% per al 2019 i prop del
26% del PIB per al 2020. I, a més, seguim reduint el cost de
la cartera de préstecs en un procés de renegociació
d’operacions de deute, que ha permès un estalvi important per
la millora de les condicions financeres, enguany hem acordat
una nova renegociació d’operacions d’endeutament amb la
qual s’ha aconseguit un estalvi de 7,5 milions d’euros. En total
des del 2015 aquest procés de negociació del deute, ha
suposat un estalvi d’interessos de 42,2 milions d’euros. 

I relacionat amb el deute no podem deixar de parlar de
l’infrafinançament històric que arrosseguen les Illes Balears.
Les comunitats que més aportam al sistema som les més
endeutades, l’infrafinançament i el deute són les dues cares de
la mateixa moneda, com també diu l’AIReF, i per això
reclamam una compensació del deute que tenim amb l’Estat.
Diversos estudis de la conselleria i també de la Sindicatura de
Comptes, confirmen que les mancances dels diversos
sistemes de finançament han generat una bona part del deute
de la nostra comunitat, més de la meitat del deute, segons el
càlcul que la Direcció General de Pressuposts va fer la
passada legislatura.

I per això tampoc no es pot demorar més la negociació del
nou model de finançament autonòmic. Necessitam, tots ho
sabem i tots hi estam d’acord, un model més just, hem de
mantenir aquests concerts i la reclamació d’entre  tots els
grups que representam la ciutadania de les Balears. Darrera del
sistema de finançament hi ha el benestar de la nostra
comunitat autònoma.

Segons les dades de la liquidació del sistema per al 2017,
Balears és la segona comunitat que més aporta al sistema i la
novena en recursos rebuts. Som i serem reivindicatius en
defensa dels interessos dels ciutadans i les ciutadanes de les
Illes Balears, governi qui governi a Madrid, és una qüestió de
justícia.

I una qüestió de justícia era també el nou règim especial de
les Illes Balears que s’ha aconseguit enguany, un decret llei,
ja aprovat pel Consells de Ministres, amb tres eixos
fonamentals: per aconseguir més inversions, per blindar i
millorar les compensacions de la insularitat en transport,
invertir en el reforç de la xarxa de la connexió elèctrica entre
les illes i la península, i també per activar mecanismes per
fomentar les energies renovables.
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Com saben, encara no hi ha pressuposts de l’Estat per al
2020, però el més important és que el Decret Llei del règim
especial obliga a incorporar als futurs pressuposts de l’Estat,
per primer pic, aquest factor d’insularitat per aconseguir
inversions addicionals a les illes, que ens situïn a la mitjana de
les inversions de l’Estat a totes les comunitats autònomes. A
més, tenim el nou règim fiscal aprovat pel Consell de
Ministres i ara cal iniciar la tramitació parlamentària i obtenir
l’aprovació definitiva al Congrés d’aquest avantprojecte, amb
importants beneficis fiscals per a empreses i autònoms, a
través de l’impost de societats  i l’IRPF per pal·liar la
insularitat i millorar la competitivitat del nostre sector
empresarial. 

I també és el moment de revisar la Llei d’estabilitat
pressupostària i de sostenibilitat de l’any 2012, la coneguda
llei Montoro, per eliminar d’una vegada els aspectes més
lesius d’aquesta normativa.

Cada comunitat autònoma no parteix de la mateixa
situació, és innegable que les comunitats autònomes de l’arc
mediterrani som principalment les que hem patit un major
infrafinançament i no se’ns pot obligar a complir els mateixos
límits. I per això reclamam un dèficit diferenciat de les
comunitats autònomes, com també defensa l’AIReF, i també
reclamam revisar el repartiment dels límits del dèficit entre
l’administració de l’Estat i les comunitats autònomes.

No obstant, el Govern acomplirà la legislació vigent, hem
adaptat aquests pressuposts als objectius d’estabilitat
pressupostària vigents a dia d’avui per al 2020, un dèficit del
0%, un límit del deute del 27% del PIB i un límit de regla de
despesa de creixement del 2,80%.

Es mantenen, com hem dit altres vegades, uns objectius
d’estabilitat aprovats el 2017, i  això també és un reflex de
l’excepcionalitat d’aquesta darrera etapa de bloqueig polític.
Enguany encara no s’ha convocat un Consell de Política Fiscal
i Financera que pogués tenir la capacitat de rectificar o revisar
aquests objectius i això és un fet que, evidentment, condiciona
la situació financera de les comunitats autònomes. A més, vull
recordar que fa un any el Consell de Política Fiscal i
Financera va ampliar el marge de dèficit de les comunitats, per
passar de l’actual 0,1 al 0,3 del PIB per al 2019, i per fixar un
0,1  per al 2020. Això hauria suposat que Balears pogués
disposar de 65 milions més per al 2019 i de 33 milions més
per al 2020. Però aquesta mesura acordada pel Consell de
Política i Financera, va patir  el vet polític del PP i de
Ciutadans, que han perjudicat totes les comunitats autònomes.

En matèria de política fiscal, en aquest pressupost
mantenim la política fiscal redistributiva que s’ha aplicat des
del 2015. Mantenim els beneficis fiscals en la declaració de
l’IRPF que complementen els beneficis socials de la nostra
acció de govern. Es mantenen les 18 deduccions vigents com
la bonificació de fins a 600 euros per despeses d’escoleta,
centres infantils, menjador o extraescolars per a fills menors
de 6 anys, per cursar estudis fora de l’illa de residència, per
comprar llibres de text o per a l’aprenentatge d’idioma
estranger. 

En matèria d’habitatge mantenim la deducció de 400 euros
per a lloguer habitual a menors de 36 anys, persones amb
discapacitat i famílies nombroses o també les deduccions
referents a serveis socials.

A més, enguany es duplica la deducció fiscal per donacions
relatives a mecenatge cultural, científic i de desenvolupament
tecnològic que augmenta de 600 a 1.200 euros, i del 15 al
25% el percentatge de deducció sense cap limitació relativa
al nivell de renda del contribuent.

Aquest pressupost també incorpora una revisió a l’alça de
l’impost sobre actes jurídics documentats i passa al tipus
general de l’1,2 a l’1,5%, com el que tenien la majoria de
comunitats autònomes. El gruix d’aquest impost correspon al
gravamen de préstecs hipotecaris, per mor del canvi legal
introduït l’any passat a nivell estatal no recau ja sobre el
client, sinó sobre les entitats financeres i, de la mateixa
manera, es manté el tipus de l’1,2 en l’adquisició del primer
habitatge habitual fins a 200.000 euros.

També mantenim la rebaixa autonòmica de transmissions
patrimonials aprovada el 2019, una reducció del 8 al 5% en la
compra del primer habitatge habitual d’immobles fins a
200.000 euros.

Pel que fa a les despeses, la part més important és dedica,
com ja hem dit, a continuar amb l’aposta per polítiques
socials. El pressupost consolida i augmenta la despesa social,
la més elevada de la història d’aquesta comunitat, aquests
3.091 milions en polítiques de salut, educació, serveis socials,
ocupació i habitatge, són 783,5 milions més que el pressupost
del 2015, i això és el que defineix aquest govern. Les dades
demostren l’aposta prioritària per la millora de la vida de la
gent d’aquesta comunitat autònoma.

I l’altra prioritat d’aquest pressupost és continuar amb
l’impuls de les inversions públiques necessàries per mantenir
i millorar els serveis públics i per afrontar els reptes com la
millora del model productiu, l’accés a l’habitatge, la millora
de la mobilitat sostenible i la lluita contra el canvi climàtic tal
com ens indiquen els acords de Bellver.

El pressupost del Govern i del sector públic instrumental
manté un elevat nivell d’inversió pública amb un total -ja ho
hem comentat- de 652,8 milions, destinam a inversions 224
milions més que el 2015.

La nostra acció de govern ens trasllada als objectius de
despesa i inversió que es recullen a les diverses àrees: a salut
reforçam l’atenció primària i l’atenció a la cronicitat; invertim
en formació, recursos humans i en infraestructures; continuam
avançant en projectes essencials com la recuperació dels
antics hospitals de Son Dureta a Mallorca, Verge del Toro a
Menorca i Can Misses a Eivissa; també invertim en l’Hospital
Psiquiàtric a Palma i, a més, donam estabilitat a les plantilles
amb més pressupost i amb la convocatòria de noves
oposicions.
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A l’àmbit educatiu, enguany Balears disposa del nombre
més elevat de docents de la història i es preveu una nova
convocatòria d’oposicions de 1.144 places. També
s’augmenten les partides per al foment de la creació de places
públiques de 0 a 3 anys i, per primera vegada, es donen ajuts a
les famílies en situació de vulnerabilitat per pagar les quotes
d’escolarització.

S’augmenten els concerts..., el contracte amb la concertada
en més de 2 milions d’euros. I pel que fa a la millora
d’infraestructures educatives, invertim en l’ampliació d’11
centres i la construcció d’altres 7, a banda d’altres reformes.

En Afers Socials apostam de forma clara per l’atenció a la
dependència i a la discapacitat, augmentam en 67 places els
convenis amb residències i centres de dia i continuam amb la
construcció de les residències de Marratxí a Palma, a Maó, a
Es Castell i a Formentera i  els centres de dia de Porreres i
Calvià.

L’accés a l’habitatge és una prioritat, són els pressuposts
més elevats que han tengut aquestes illes mai en aquesta
matèria. Un dels objectius de la legislatura és duplicar l’actual
parc d’habitatges de protecció oficial, el 2020 hi haurà en
construcció 505 habitatges i altres 71 en licitació d’obres.

L’aposta per les polítiques laborals en més de 100 milions
continuarà sent motor de la cohesió i el canvi... per canviar el
nostre model productiu amb el desenvolupament de nous
centres de formació en sectors claus com és la nàutica.

Fomentarem el transport públic en la nostra aposta per la
mobilitat sostenible, amb el nou servei d’autobús per carretera
de Mallorca. 

Afrontarem la crisi climàtica des de Medi Ambient i
Transició Energètica, una de les altres prioritats com són
també les inversions vinculades al cicle de l’aigua. Enguany
s’iniciarà la construcció de noves estacions d’aforament a la
xarxa hidrogràfica i hem previst noves obres de manteniment
i condicionament de torrents.

La implantació de la Llei de residus de les Balears i la
gestió sostenible dels residus turístics també són elements
clau de sostenibilitat que enguany tendran una prova pilot del
sistema de dipòsit i devolució i retorn d’envasos.

Intensificam el compromís amb la transició energètica,
apostam per potenciar les energies renovables per afavorir la
mobilitat elèctrica i per millorar la qualitat de l’aire.

Aquests exemples posen de manifest que aquest govern
continua apostant per blindar les polítiques socials, per la
millora dels serveis públics essencials i per la millora del
nostre model productiu i els objectius estratègics compartits.
Des de la mobilitat a l’habitatge, al foment de les energies
renovables i la preservació del medi ambient, la recerca i la
innovació.

Són els primers pressuposts d’aquesta legislatura i vull dir
abans d’acabar que hem treballat des del seny, el rigor, el
coratge i el sentit de la responsabilitat, com és la nostra
obligació.

És un pressupost...

(Alguns aplaudiments)

... que creiem que mereix el suport dels grups per tal de seguir
construint el futur d’aquesta terra, perquè entenem que són els
millors pressuposts possibles, uns pressuposts socials i
transformadors per seguir fent camí en l’aposta pel canvi que
vàrem iniciar el 2015.

Vull agrair la bona predisposició i l’alçada de mires del
grups que donen suport al Govern durant aquesta etapa
d’elaboració dels pressuposts. Estic convençuda que entre tots
serem capaços d’enriquir la llei durant la seva tramitació .
Deman a tots la confiança del Parlament per a aquesta votació
i crec que entre tots i totes millorarem aquests pressuposts i
obtindrem un consens majoritari.

També, abans d’acabar, vull agrair la feina, l’esforç i la
dedicació de la Direcció General de Pressuposts i la
col·laboració dels equips de totes les conselleries.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Un cop acabada la intervenció de
la consellera d’Hisenda passam al debat de les esmenes a la
totalitat, de devolució. 

En primer lloc, passam a la defensa de l’esmena a la
totalitat RGE núm. 8405/19 del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears. Té la paraula el Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera, vostè acaba de dir al principi de la seva intervenció
que això són els pressuposts que necessita aquesta societat i
jo li he de negar la major i estic convençut que vostè estarà
d’acord amb mi.

Crec que ha estat desafortunada, no són els pressuposts
que necessita aquesta societat perquè vostè és una defensora
d’un nou sistema de finançament, vostè és una defensora d’un
nou REB, vostè és una defensora d’un repartiment com toca de
les inversions de l’Estat a les Illes Balears. 

Això seria el pressupost que necessiten les Illes Balears.
Vostè el que té és un pressupost que diu el que pot i creu que
ha de gastar els doblers d’aquesta manera. Però el problema
real que tenim és que no tenim el que necessita aquesta
comunitat com a eines de tractament igual de les persones que
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som dins l’entorn de l’Estat espanyol; no pot tenir el mateix a
la cistella de la compra un ciutadà de Formentera, d’Eivissa, de
Menorca i de Mallorca, que el que hi té un senyor de Madrid,
de Catalunya, de València, del País Basc o d’Andalusia, perquè
a aquests senyors els costarà un 16% menys, amb la qual cosa
si vostè tengués compensat el transport de mercaderies a les
Illes Balears, aquests senyors ciutadans de cada una de les
quatre illes tendrien això compensat, i això sí que serien els
pressuposts.

Com li he dit, o li volia dir, nosaltres vàrem dir fa quatre
anys que aquests eren uns pressuposts made in China, perquè
lògicament enlluernaven el creixement i la bonança
econòmica que hi havia i així quadraven els pressuposts, però
vaig advertir la consellera anterior que jo entenia que aquells
pressuposts no eren realistes, no eren realistes; fins i tot li
vaig dir -per ventura un poc fort en aquell moment- falsos,
més concretament li vaig dir: “Per a El Pi els pressuposts
suposaran una escalada galopant de la despesa, que es traduirà
en un increment del deute de la comunitat autònoma, sempre
que no aconseguim els objectius d’un nou sistema de
finançament, un règim especial, una inversió de l’Estat així
com toca, i (...) suposaran també una pressió fiscal que
ofegarà la mal anomenada i en perill classe mitjana”, i
enteníem, i jo sé que vostè fa l’esforç, si miram els
documents que ens han enviat, enteníem que això no era
suficient, ni molt manco, per canviar el model productiu.
Perquè si se n’adona i agafa els pressuposts del 2016, que són
els primers pressuposts que va fer el govern que ara governa,
cap aquí, a les partides per canviar el model productiu els
augments són molt minsos, són molt minsos, són molt
minsos, amb la qual cosa no pots canviar una ona si no tens
més doblers.

Per l’altre costat el que també li podria dir és allò de ya te
lo dije, però això realment no seria elegant i estaria allunyat
del que pensa El Pi. 

Ara bé, si aquells pressuposts eren made in China, amb
uns creixements molt grans, nosaltres pensam que aquests
com a mínim són made in Narnia, perquè a Narnia, si vostè ha
vist les pel·lícules, que a la darrera fins i tot hi actua un actor
balear, que és en Simó Andreu, al final de la pel·lícula, veurà
que l’únic que realment és protagonista a Narnia és la màgia,
i vostè per quadrar realment aquests comptes haurà de fer
màgia, màgia, n’hi ha prou a veure que segons quins ingressos
que té prevists enguany realment són menors que els que tenia
prevists a l’any passat. Per què? Perquè vostè ja sap que
ingressarà menys doblers de segons quines partides
importants, qualcuna amb 80 i 90 milions menys, o 100 i tot,
que el que tenien previst l’any passat.

Dit això, nosaltres volem que entenguin, des d’El Pi, que
és una esmena a una oportunitat, perquè no contempla, com li
deia, aquest alentiment econòmic, les possibles i encara
incertes conseqüències del Brexit, la incertesa relativa a la
demanda turística, el canvi climàtic -per ara molta declaració,
molta foto i molt poques accions concretes-, i ja per a
nosaltres la imparable digitalització i robotització de
l’economia. Aquestes coses, que és vera que hi ha petits

programes, és vera que hi ha petits doblers, no hi ha realment
els doblers que puguin fer canviar l’impuls, fins i tot pensar
que tota l’administració autonòmica serà digital, cosa que
seria extraordinària perquè la gent sabés on són els
expedients, com estan les tramitacions, la qual cosa duria dues
coses: informació i transparència. No li basten els doblers per
a això, desgraciadament.

Baixem un poc al detall. Els ingressos pressupostats
incrementen 435 milions d’euros, un 8% respecte de l’any
passat, a través de préstecs i un major deute, un increment d’un
39,61%. És vera, vostè torna 400 i pocs milions d’euros, que
són quasi 200 del Govern Matas, 300 milions del Govern
Antich, de la segona legislatura del Sr. Antich. Però així i tot,
si un va i mira de quins doblers disposa vostè, amb quins
doblers compta vostè? Miri, vostè, la seva antecessora, a l’any
2016, que varen ser els seus primers pressuposts, en imposts
directes pressupostava 1.105 milions; vostè en pressuposta
1.676; vostè té 571 milions més d’euros d’imposts directes
que els que teníem a l’any 2016.

D’imposts indirectes el 2016 es pressupostaven 1.973
milions; avui vostè en pressuposta 2.789, és a dir, en té 876
més, la qual cosa vol dir que vostè té només amb aquests dos
conceptes 1.454 milions d’euros més per fer coses que els
que tenia la Sra. Cladera el primer exercici pressupostari que
va fer el govern el 2016, perquè el del 2015 venia de l’any
anterior.

En canvi, el gruix dels doblers es continua gastant en
moltes coses que és maquinària de l’administració . Hem
baixat la inversió, hem augmentat el deute, fa molts d’anys que
no es fan grans inversions en aqueixa terra. Jo sí que pens que
el metro ha d’anar a Son Espases, és clar que sí, però és que no
hem fet una inversió de metro fa molt de temps, ni una
inversió d’un hospital fa molt de temps, ni un inversió... de
qualque cosa gruixuda, fa molt de temps; en canvi devíem
3.000 milions l’any 2007 i devem quasi 8.900 milions d’euros
a l’any 2019.

I aquests 5.000 milions en què els heu gastats? No serà -i
és aquí on és El Pi, i per això...- no serà que no som tan rics
com ens pensam i que gastam doblers a través de préstec
directament a despesa corrent i que no són sostenibles? No
valdria la pena, que ho hem repetit moltes vegades, no haver-
nos de posar grocs cada dos per tres, que ens posem un dia
vermells, i expliquem a la societat que som més pobres del
que ens pensàvem i que si no canvia el sistema de finançament
difícilment podrem arribar a aquesta societat de benestar que
tots, a tots els mítings, pregonam però que realment no tenim
doblers per mantenir-la? Si no n’hi ha prou que segueixin, jo
fins i tot, totes les preguntes que fem cada un de nosaltres
aquí, o interpel·lacions, i ens adonarem que no hi ha tants de
doblers per a tot. 

Pareixem com les meves tres filles quan eren petites, que
no tenien clar el concepte del que valien les coses, i que em
demanaven moltes coses, el que els passa a vostès amb els
seus fills, els seus nebots o els seus néts, els has d’explicar
que les coses tenen uns costs i que no es pot cada dia menjar
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gamba vermella o llagosta. Per què? Perquè és cara, i si cada
dia vols menjar gamba vermella o llagosta arriba que t’arruïnes
o no la pots pagar. I hem arribat a un moment que ens hem
endeutat a uns nivells que és impossible sostenir el que hi ha.
El Pi fa prop de vuit mesos que insisteix en el mateix:
reconèixer socialment que no tenim els doblers per mantenir
el sistema de benestar. I es veu perfectament que vostè  fa
virgueries, fa màgia, ha fet màgia, i això no és bo ni dolent en
contra de, és, primer de tot, no votar a favor d’uns pressuposts
que nosaltres sabem, abans de començar, que això no basta per
a res, no basta per a res, i que se sosté en una sèrie de partides
que vostè abans de dia 30 de gener haurà de telefonar i haurà
de dir “bloquegem aquesta, aquesta i aquesta”, perquè moltes
coses estan també penjades del que passarà a l’Estat.

Davant aquesta situació es fa impossible realment que
nosaltres votem a favor.

Hi ha un altre detall, que crec que no és menor, que vostè
pot veure, és a dir, l’increment del deute del 2016 a ara són
509 milions d’euros; vostè dirà: n’hi ha 400 que són
d’amortització; però hem augmentat 109 milions, 109
milions, i supòs que n’hi haurà d’altres, d’amortitzacions,
altres anys.

I després hi ha una qüestió important. L’evolució del
pressupost de despesa no financera -ens oblidam dels 5.000
i busques- l’evolució del pressupost de despesa no financera
respecte del 2016 són 1.652 milions més d’euros; 1.652
milions d’euros més és exactament -exactament- més de la
meitat dels pressuposts que va manejar el Sr. Bauzá a la
darrera legislatura, és a dir, manejam mig pressupost més del
que es manejava en el 2015. I hem fet habitatge social? No. I
hem transferit al consell perquè les carreteres secundaris,
sense fer-ne cap de nova, estiguin en millors condicions amb
unes bones voreres i els punts negres arreglats? No. I tenim
tots els col·legis fets? No.

I no em dirà..., gràcies a l’ITS salvam les inversions en
educació, salvam les inversions a la Conselleria de Medi
Ambient, perquè per mantenir els boscos hem hagut de fer
programes d’ITS. Això què demostra? Que no tenim doblers,
i tanta sort que tenim l’ITS per realment cobrir aquelles coses
que són imprescindibles perquè ens hi havíem compromès i
les hem de fer.

Per això nosaltres també diem: l’ITS convendria..., així
com nosaltres estam d’acord amb el metro, no ens sembla bé
com es paga, i ho hem dit, ho hem expressat, però volem el
metro -volem el metro.

Aquestes qüestions fan que per a nosaltres sigui inviable
que puguem votar a favor d’aquest pressupost.

Nosaltres pensam, seguim pensant -i ho hem dit cada any-
que l’impost sobre successions i donacions s’hauria de llevar.
Al final són 100 milions d’euros, però si vostè d’IRPF, només
d’IRPF, perquè de vegades les proporcions... diu... és el mateix
un aumut que una barcella? No, punyetes!, no! Vostè, amb
l’impost sobre les persones físiques -això és una barcella-

vostè incrementa... cobra més ara d’impost de persones
físiques la part del 50% que rep Balears, 555 milions d’euros
més, 555 d’euros més. 

I el tema de l’impost de successions i tramitacions no és
de rics, no és de rics, és una part important d’aquesta classe
mitjana que hi ha a Balears, que el padrí li ha deixat una casa,
però hem d’ingressar aquests 100 milions perquè això són
senyes d’identitat o ideològiques; però quan vostès governaven
a Andalusia amb Ciutadans no cobraven, per la qual cosa
menys ideologia i més cadira.

Davant aquestes qüestions li he de dir que d’IVA, vostè
maneja respecte del 2016, 402 milions d’euros més. Amb la
qual cosa només amb aquests dos conceptes són 975 milions
d’euros més que són dins el total d’aquests 1.650 que jo li he
dit del pressupost no financer. Per tant, aquí hi ha molt més
doblers dels que hi havia i no hi ha cap canvi de model. 

Jo no li faré uns pressuposts alternatius. Nosaltres som
tres, dos empleats, massa fem, a les comissions vostès ens
exploten perquè fem jornades de més de 12 hores, jo crec que
el conseller de Treball una empresa la tancaria i aquí el patró
que és el Govern... i el president del Parlament no diuen res,
massa fem en dir-li aquestes veritats com punys!

Vaig acabant, l’impost de turisme sostenible, Sra.
Consellera, a nosaltres ens fa impossible poder votar-hi a
favor perquè nosaltres pensam d’aquest pressupost... nosaltres
volem l’impost que som els que el vàrem salvar, perquè
Podemos, tanta de bo que ho hem dit cent vegades i d’aquí
cent anys se sabrà, Podemos no hi va votar a favor, però som
els que diem que l’impost s’hauria de baixar a la meitat, som
els que diem que l’impost hauria de quedar el 50% a cada illa
i a cada municipi, i que el repartiment ha de ser per a temes
mediambientals.

Sra. Presidenta, seguim demanant que..., -Sra. Consellera-,
seguim demanant que es baixi la part del 50% d’IRPF i que
cobri el mateix que ens cobra Madrid, als trams especialment
de 18.000 euros a 32.000 euros, perquè vostè sap que els de
menys de 18.000 no paguen, de manera que de 18.000 a
30.000 euros sigui igual el que cobra Madrid.

Davant aquestes qüestions se’ns fa impossible que
nosaltres li votem a favor.

També li vull dir que som l’únic partit de l’oposició que
està d’acord amb l’impost de turisme sostenible. Eh!, és mal
d’entendre això, eh?, però el volem a la meitat, però som
l’únic.

Nosaltres davant tot això li votarem en contra, li votarem
en contra, però el que ens queda molt clar és que, quan un mira
els ingressos que hi ha hagut per a cada impost, IVA,
successions..., per tot això, el que ens queda molt clar és que
ens hauríem de posar dos punts a la boca, tancar-nos-los no
podria ser perquè els punts ens faríem un forat, una pinça, i no
tornar parlar d’aposta decidida per la diversificació de model
econòmic mentre realment no hi fiquem 500 milions d’euros

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 14 / 19 de novembre de 2019 737

més al que tenim durant 12 anys, perquè el que tenim a
comerç, a indústria, a agricultura són mistos de fer pets i
pedres fogueres, no serveix per a res.

Acab, Sr. President, amb una qüestió, avui veia que la
consellera d’Agricultura..., ho dic perquè és un exemple del
servilisme davant Madrid, no se sienta mal, el règim... la nova
política de la PAC hauria d’introduir 10 milions d’euros al
règim agrari...

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sr. Font, per favor. 

EL SR. FONT I BARCELÓ:

... -sí-, 10 milions d’euros no basten per res, a Madrid, s’hi ha
d’anar amb reivindicacions amb totes les coses que realment
ens equiparin a Canàries, ens equiparin amb la resta dels que
són a la península.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. En segon lloc, passam a la defensa de
l’esmena a la totalitat RGE núm. 8423/19, del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, té la paraula el Sr.
Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados. Me
gustaría empezar esta intervención mostrando un
agradecimiento, porque no todo siempre tiene que ser
negativo, le quiero agradecer, en el trabajo previo a este
debate de hoy, la intervención del vicepresidente del
Gobierno, el Sr. Yllanes, a diferencia del resto de consellers
él contestó uno por uno a los diferentes portavoces, fue un
diálogo... fluido, por lo menos creo que se extrajeron
conclusiones, demostró cierta valentía y aunque eso le haya
supuesto el pequeño problema del nitrógeno de hoy, pues
quiero públicamente agradecerle el gesto que tuvo de valor y
de parlamentarismo.

Dicho esto, un presupuesto tiene una filosofía y una
metodología, una letra y una música, a nosotros no nos gusta
la letra ni la música de estos presupuestos. 

La filosofía de estos presupuestos, pues es la filosofía de
la izquierda, la idea de la izquierda es crear una sociedad
empobrecida y subvencionada, tejer así sus redes clientelares,
como han hecho en Andalucía, con 40 años de régimen
socialista que sólo pudo derrotarse gracias a la aparición de
VOX en el panorama político. Supongo que de ahí su inquina
contra nosotros.

Y en cuanto a la metodología, pues, se hacen ustedes
trampas en el solitario,...

(Remor de veus)

... no engañan a nadie más que a ustedes mismos. Usan la
ecotasa, la ITS, para fines que no eran los originales de este
impuesto, etc. Como ha dicho mi predecesor, el Sr. Font, son
unos presupuestos de Narnia a los que yo ya califiqué de
mundos de yupi, imaginarios, pero bueno. 

Frente a esto, pues vamos a intentar desgranar un poco
cuáles son los fallos por los cuáles nosotros solicitamos la
devolución de estos presupuestos.

Los presupuestos están hechos sobre la base de unas
previsiones excesivamente optimistas de crecimiento
económico. El presupuesto de 2020 está calculado sobre la
base de una previsión de crecimiento económico del 2,1. La
propia Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal está
dando una previsión del 1,7 y el Servicio de Estudios del
BBVA de tan solo un 1,2% para el año 2020; pero es que
también en el año 2019 se hicieron unos presupuestos
erróneos basados en una previsión de crecimiento económico
errónea también.

El Gobierno hizo unos presupuestos del 2019 en atención
a un crecimiento del 2,7 y, según el BBVA, otra vez, el año
2019 apenas acabará con un crecimiento del 1,8%. Esto
implica presupuestar unos ingresos por recaudación de
impuestos muy por encima de lo que será el real. Estos
ingresos hinchados, que ya estaban hinchados en el ejercicio
2019 y se vuelven a hinchar en el 2020, esto tiene
consecuencias muy negativas por cuanto supone volver con
fuerza a la senda del déficit y, en consecuencia, a un aumento
de la deuda y se pone en peligro el pago a proveedores.

Y por poner un ejemplo, en un entorno de desaceleración
prevén una recaudación por el impuesto de transmisiones
patrimoniales por encima de la recaudación total en que se
puede cerrar el ejercicio de 2019.

Por otra parte, incomprensiblemente se reincide en el
error de volver a presupuestar una partida de 120 millones de
euros correspondiente al protocolo de intenciones que
Francina Armengol y Cristóbal Montoro firmaron en 2015 en
relación al convenio de carreteras; lo han ido presupuestando
año tras año, y año tras año no ha llegado ni un euro. Están
presupuestando 120 millones de euros a sabiendas de que no
van a venir. Esto es una práctica contable que supone
automáticamente un agujero de 120 millones en las cuentas
públicas, y si sumanos el exceso de previsión de la
recaudación de impuestos y el etéreo aumento de la
financiación autonómica, supondrá al final de 2020 un déficit
de unos 400 millones de euros, un auténtico torpedo en la
línea de flotación de nuestras cuentas.

Son por tanto unos presupuestos que contravienen el
principio de prudencia que todo presupuesto debería cumplir.
Estamos ante unos presupuestos imprudentes, pues ante unos
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gastos que son seguros, y más conociendo sus ansias
gastadoras, se contraponen unos ingresos improbables, y
alguno, como los 120 millones del convenio de carreteras,
que se sabe perfectamente que no llegará. Los presupuestos ya
nacen con un fuerte desequilibrio. Aprobar unos presupuestos
que ya nacen con un agujero de 400 millones es una situación
de exceso de endeudamiento. Es una auténtica temeridad, el
Govern no está llevando al abismo.

Son unos presupuestos que no atajan el mayor de los
problemas que tiene la comunidad autónoma, el excesivo
endeudamiento. No afrontan en serio el adelgazamiento de la
administración y la armonización de manera sustancial de la
deuda. De hecho el presupuesto ya se aprueba con un
incremento del endeudamiento del orden de 96 millones, y si
pasa lo que nosotros ya anunciamos se cerrará el ejercicio con
unos 400 millones de déficit, y por tanto con un aumento de
la deuda de otros 400 millones. Es una auténtica locura, habida
cuenta de que con datos del Banco de España ya nuestra
comunidad tiene una deuda de 9.364 millones, un 29,3% sobre
el PIB, unos 1.000 millones más que cuando comenzó a
gobernar la presidenta Armengol, la quinta comunidad con un
mayor nivel de endeudamiento. 

 este incremento de endeudamiento se produjo en un
momento de recaudaciones récord, con crecimientos
económicos fortísimos. El Govern de Armengol, durante la
anterior legislatura, gestionó 4.000 millones de euros más que
el anterior Govern del PP, y con 4.000 millones más no bastó
y tuvo que endeudarnos en otros 1.000 millones más. Y ahora,
Sra. Armengol, ahora que vienen las vacas flacas, la
desaceleración, menos recaudación, ¿cómo lo harán? Si en
épocas de esplendor ustedes fueron incapaces de reducir el
endeudamiento, ¿cómo lo harán ahora, que ya no hay margen
para seguir engordando el endeudamiento? Por cierto,
prometieron en la anterior legislatura que el Gobierno del
Estado nos condonaría la deuda, ¿cómo está esta cuestión, han
dado algún paso?

Seguimos con una presión fiscal desproporcionada. Los
presupuestos no tienen prevista ninguna reducción de la
presión fiscal, más al contrario, pues se incrementa el
impuesto sobre actos jurídicos documentados, que afecta
fundamentalmente a las hipotecas, y por tanto supone un nuevo
escollo para el acceso a la vivienda. Baleares es la comunidad
con una mayor presión fiscal por habitante de España, y no lo
dice VOX, lo dice el Consell Econòmic i Social, organismo
dependiente del Govern. La media de impuestos que paga un
ciudadano en Baleares al año es de 7.064,51 euros, que en
términos relativos suponen un 27,41 de la renta disponible, 4
puntos por encima de la media española y más del doble que
la de Canarias. Baleares se ha convertido en un infierno fiscal.
Es preciso iniciar una reforma fiscal que incentive a los
autónomos, reduzca el tramo autonómico del IRPF, para que
se siga creando riqueza y empleo; eliminar impuestos injustos
como el impuesto de sucesiones y el impuesto de patrimonio. 

Pero, claro, ustedes se lo tienen que gastar en algo, en los
chiringuitos ideológicos. Los ciudadanos sufrimos una
presión fiscal desmesurada no con el objetivo de tener unos

buenos servicios públicos, sino para mantener una serie de
chiringuitos ideológicos: de memoria histórica, de política
lingüística, de igualdad, participación, televisión pública que
nadie ve, etc . Estamos hablando de que se están dedicando
muchos millones de euros para contentar a determinados
colectivos de la izquierda que se podrían dedicar a mejorar las
inversiones en depuración, mejoras de infraestructura, o en
educación o sanidad, o a reducir la deuda. 

Estos presupuestos siguen alimentando con importantes
fondos públicos políticas de marcado sesgo ideológico de
izquierdas, unas políticas que hace muchos años que se están
haciendo, y que por desgracia cuando el PP ha gobernado
nunca ha puesto freno, y en algunos casos ha alentado.
Algunos ejemplos de despilfarro de dinero en chiringuitos son
los siguientes: 434.000 euros de la Dirección General de
Derechos y Diversidad, 922.000 euros de la Oficina
Anticorrupción, 2.923.000 euros de la Dirección General de
Política Lingüística, 31 millones de euros a IB3, 1.397.000
euros a la Dirección General de Memoria Democrática, y
5.712.000 euros al IB Dona. En definitiva, estos presupuestos
continúan en la línea de destinar ingentes cantidades de dinero
a política lingüística, a feminismo, a memoria histórica,
políticas de igualdad que más bien son políticas de
desigualdad, y demás parafernalia de la izquierda, partidas que
son perfectamente suprimibles.

Y por fin el aumento de la partida de altos cargos y
asesores. Otro aspecto que nos parece una desvergüenza es el
aumento de un 16,5% de las partidas de altos cargos y
asesores del Govern. Es lo de siempre, entra un nuevo partido
en el Govern y hay que contentar a sus afiliados con dádivas y
regalías en forma de direcciones generales, asesorías, etc.
Que el hecho de que entre Podemos en el Govern nos suponga
incrementar un 16,5% el coste  de altos cargos y asesores
demuestra cuáles son sus prioridades. Cuando hablan de hacer
políticas a favor de las personas que nadie se crea que se
refieren a las personas en general, se refieren a personas con
nombres, apellidos y DNI, muy concretas. Quieren gobernar
no para solucionar los problemas de la gente sino para
solucionar los problemas de sus gentes.

Y yo preguntaría a los grupos de la izquierda: ¿realmente,
en conciencia, ustedes van a apoyar estos presupuestos? ¿Van
a aprobar unos presupuestos que desvían el impuesto de
turismo sostenible para tapar los agujeros que han generado?
¿Van a aprobar unos presupuestos que no garantizan el dinero
para las becas de comedor, cuando sí lo  tienen para otras
historias? ¿Van a aprobar ustedes, la izquierda, unos
presupuestos que siguen manteniendo a nuestros chicos en
aulas prefabricadas, los barracones?, aunque oímos al Sr.
March decir el otro día que muchos de estos barracones
estaban en mejores situaciones que muchas aulas, y no se le
cayó la cara de vergüenza; es decir, que habrá que ver cómo
están las aulas para que el Sr. Conseller de Educación diga que
se está mejor estudiando en barracones.

Y esto es así una y otra vez. El otro día también en la
comisión la consellera de Sanidad decía que gracias a las
economías de escalas habían logrado reducir los costes. O
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sea, lo que sí existe, la economía de escala, que sí existe a
nivel autonómico, no la considera usted muchísimo mejor a
nivel nacional, es decir, ¿no sería mejor una economía de
escala a nivel nacional sin necesidad de hacer las 17 taifas
autonómicas? ¿No nos ahorraríamos muchísimo más dinero
con esas economías de escala?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Y así una y otra vez.

El Sr. Yllanes, por el que ya he demostrado mi cariño, está
al frente de una conselleria con un presupuesto de 33 millones
de euros; con 33 millones de euros vamos a solucionar el
cambio climático. Arreglarían mucho más ustedes con la
ecología arreglando una depuradora con esos 33 millones de
euros que sosteniendo esa conselleria, y creando una..., ¿qué
era esto?, una... de política energética, una dirección general,
una oficina, un observatorio, un organismo, que, según la ley,
tenían ustedes que crear, y que ya dijo el mismo conseller que
sólo era un primer paso, era poner una primera piedra para más
adelante, cuando hubiera dinero, que ese organismo tuviera un
desarrollo. Nos pasamos el día poniendo primeras piedras a
costa del contribuyente.

Pero, claro, es que en el fondo no me extraña, porque
decía Séneca que “la economía es la ciencia de cercenar los
gastos superfluos”, pero, claro, el modelo de la izquierda no
es Séneca, es Carmen Calvo, diciendo que “el dinero público
no es de nadie”, y así nos luce el pelo.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. En tercer lloc passam a la defensa
de l’esmena a la totalitat RGE núm. 8428/19, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, té la paraula el Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, Sr. President, diputades i diputats. Desde el
Grupo Parlamentario de Ciudadanos hemos presentado una
enmienda a la totalidad, de devolución de este proyecto de ley
de presupuestos, para que se haga un estudio más adecuado a
las necesidades reales de nuestra comunidad; queremos que se
replanteen estos presupuestos, que los mejoren, que los
conviertan en un proyecto estable y responsable, porque lo
necesitan los ciudadanos de Baleares, unos presupuestos que
contemplen partidas para inversiones reales, tanto en
infraestructuras, como en inversiones que sean capaces de
crear riqueza a largo plazo y, por supuesto, empleo de calidad.

No podemos apoyar unos presupuestos irresponsables e
inverosímiles, porque se basan en una previsión de
crecimiento irreal, en unos ingresos inexistentes y en una
recaudación tributaria imposible. Prevén aumentar la
recaudación del IVA en un 6%, el IRPF en un 8,2%, el

impuesto sobre el turismo en un 8 ,3, algo completamente
improbable, tal como advierten los principales agentes
económicos y sociales, y ante la situación de desaceleración
económica y de crecimiento de desempleo, pero ustedes sólo
hacen caso de los indicadores cuando les son favorables.

Gastan más de lo que tienen, sabiendo que no lo tienen, y
así cuadran ustedes su presupuesto, bueno, así y subiendo
impuestos. Es una temeridad y una irresponsabilidad.

No podemos apoyar estos presupuestos, en los que no hay
contemplado un plan de contingencia para paliar la deuda
histórica que ha alcanzado nuestra comunidad autónoma, que
ya el propio Sindico de Cuentas les ha advertido. En 2016 se
presupuestaron 762 millones de euros para intereses y
amortización; en 2020 esta cifra se incrementa a 1.509
millones de euros, con una deuda que no deja de aumentar, un
dinero que lamentablemente no irá destinado a reducir listas
de espera, ni a reducir barracones, ni a paliar los problemas
del ciclo de agua que afecta a nuestra comunidad autónoma.

No podemos apoyar unos presupuestos que recortan
partidas estratégicas y prioritarias en infraestructuras y en
inversión, como digo, en tratamiento de aguas o  en
infraestructuras educativas. No podemos apoyar unos
presupuestos en los que se eliminan partidas para el plan de
acompañamiento escolar, creado en su día con buen criterio
para combatir el abandono escolar. Les recuerdo que
seguimos siendo una de las comunidades autónomas con la
tasa más alta del país en abandono escolar. Pero ustedes miran
a otro lado.

Sra. Rosario Sánchez, como consellera de Hacienda, le
instamos a que revise estos presupuestos, presente unos
presupuestos prudentes, unos presupuestos que se puedan
ejecutar y que redunden en beneficio de los ciudadanos de las
Islas Baleares, con unos ingresos ajustados a la realidad y
construídos sobre una base sólida.

Todos sabíamos que deberían hacer ajustes, o mejor dicho,
recortes, y desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos al que
represento, les propusimos que estos recortes se aplicaran en
primer lugar en el propio Gobierno y en su sector público
instrumental, porque, para tomar ciertas decisiones, primero
uno debe mirarse a sí mismo y predicar con el ejemplo. Les
propusimos llevar a cabo una auditoría integral, financiera y
operativa de gestión y eficiencia del Govern de les Illes
Balears y de su sector público, para eliminar duplicidades y
gasto superfluo, para que la administración sea más eficiente
y evitar que los recortes anunciados afecten a Servicios
Sociales, Sanidad y Educación.

Lamentablemente por reestructuración ustedes entienden
sobredimensión. Buen ejemplo de ello es el nuevo Instituto
Balear de Energía, una nueva agencia de colocación, para
contentar a sus socios. O separar consellerias, como la de
Medio Ambiente y Agricultura, que genera un incremento de
gasto en personal de 3 millones euros.
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No podemos apoyar sus presupuestos, unos presupuestos
en los que aumentan un 16% los altos cargos y un 40% más de
asesores. Un millón y medio de euros más en nóminas de
políticos que no se destinarán a reforzar la sanidad, por poner
un ejemplo, en la isla de Ibiza, donde Sant Josep no dispone de
servicio de urgencias, ni de ambulancia equipada; donde el
emisario de La Savina, por poner otro ejemplo, destruye el
24% de la posidonia que se regenera cada año en la zona. Les
mostraré una noticia de hoy mismo: “10 minutos de lluvia
inundan de aguas fecales el puerto de Ibiza”, esto ha sido hoy
mismo. 

En Formentera, Menorca, Mallorca e Ibiza debe mejorarse
la financiación para mejorar la depuración de agua, esto sí que
es una prioridad y un reclamo de los ciudadanos.

Y cuando los recursos son escasos hay que priorizar, por
eso les solicitamos tanto en esta cámara, como en comisión,
que nos presentaran un plan de ajuste, el que le exigió el
ministerio, precedido por un informe de la AIReF, tras su
tirón de orejas por sobrepasar el techo de gasto. Pero su falta
de transparencia, como ha puesto de manifiesto en estos
meses, es una constante y forma ya parte del ADN de este
Govern. Su bajada en inversión, su aumento en gasto corriente
y de altos cargos, en detrimento de las infraestructuras que
necesitan los ciudadanos de esta tierra. Sus presupuestos ni
priorizan, ni dan respuesta a la necesidad de construir y dotar
a las familias y pacientes de más centros de día, de más
residencias para la atención a la dependencia, a la
discapacidad, a la cronicidad. Esto es lo que se extrae de su
presupuesto en Servicios Sociales y Sanidad.

Políticas de ocupación, cuando Baleares ha registrado el
peor dato de desempleo de los últimos 7 años; cuando la
precariedad laboral y las desigualdades se han instalado en
nuestra comunidad, con un incremento del 20% de los
asalariados que cobran menos de 1.000 euros al mes.

No podemos apoyar unos presupuestos que no incluyan
políticas para favorecer la creación de empresas, de apoyo a
los emprendedores y autónomos. Su gestión económica sigue
castigando a los proveedores de nuestra comunidad autónoma.
En agosto, el periodo de plazo medio se situaba en 48 días, en
septiembre subió a los 53 días, siendo los proveedores de
Salud los más afectados, cobran a los 63 días, cuando todos
deberían cobrar a los 30 días. 

Pero qué debo decir de la gestión del ib-salut, si el
informe del Síndic de Comptes habla por si solo, y ya lo
hemos visto en sus evasivas en responder, hoy también. Antes
de presentar aquí un autobombo en logros sobre sanidad
pública, nuestros ciudadanos..., haga el favor de visualizar los
números de su presupuesto y empiecen por ser transparentes.
Llevamos más de tres meses reclamando por qué no publican
las listas de espera. Curiosamente, después de las elecciones,
ya las hemos podido ver, aumentan un 28%. ¿Van a acabar con
las inadmisibles listas de espera en atención de especialistas
e intervenciones quirúrgicas? ¿Qué van a hacer para reducir las
listas de espera para que nuestros ciudadanos accedan a una
residencia?

Todos ustedes están muy orgullosos y se vanaglorian de
haber hecho un gran esfuerzo en estos presupuestos. No se
equivoque, Sra. Armengol, señores diputados, el esfuerzo no
lo hacen ustedes, lo hacen nuestros ciudadanos, quienes van a
tener que pagar a la larga por la deuda prevista para el 2020,
8.839 millones de euros. La Sra. Armengol presume de unos
presupuestos récord, en realidad son unos presupuestos
récord en gasto imprudente y récord en endeudamiento.

Los presupuestos presentados por la Sra. Rosario Sánchez,
consellera de Hacienda, son un fraude a la ciudadanía de las
Islas Baleares y desde luego no se ajustan a la prudencia que
la Sra. Armengol pregona desde el Govern. Está por ver que el
Sr. Pedro Sánchez adelante sus presupuestos, saque adelante
sus presupuestos, y no resulta descabellado pensar que con un
pacto, el pacto del insomnio, que pretende el Sr. Sánchez,
volvamos a tener los presupuestos Montoro para el 2020. Si
hay algo que hay que exigirle a usted en estos presupuestos en
este año concreto es prudencia. Con un gobierno, en
funciones, que ya veremos hasta cuando, con una Europa en
desaceleración y casi recesión en algunos de sus países clave,
con un sector turístico que en nuestras islas se ha visto
afectado por la quiebra de Thomas Cook, con un Pedro
Sánchez, que ya sabemos cómo trata a las Islas Baleares,
negándonos las inversiones que nos corresponden, atado por
sus numerosos socios.

Por último me referiré al impuesto turístico sostenible.
Un recurso que utilizan para cubrir su mala gestión, o para
resolver todo aquello que resulta de su previsión o
imprudencia. Están pagando con el ITS proyectos que ya
estaban en presupuestos y lo están utilizando para cumplir con
sus promesas incumplidas y programas que nada tienen que ver
con su finalidad. Hacen caso omiso a las reclamaciones de los
ayuntamientos, Alaior le solicitó financiar con fondos
procedentes del ITS el proyecto de saneamiento de Son
Vitamina y su conexión con la depuradora de Cala En Porter,
sin embargo han hecho oídos sordos y presupuestan el
Conservatorio de Música, en esto estamos al lado de MÉS per
Menorca.

Sra. Armengol, está demostrado que no podría gestionar la
comunidad autónoma sin el ITS, sin el impuesto turístico
sostenible, que, por cierto, deberían cambiarle el nombre, de
ITS debería pasar a ICS, impuesto de cajón de sastre. Por
mucho que usted lo intente, Sra. Armengol, las cuentas de la
comunidad no cuadran, cada vez más los ciudadanos están
viendo que lo único que van a hacer es subir los impuestos que
repercutirán directamente en sus bolsillos. Les apretamos
mucho desde mi grupo parlamentario para que lo reconocieran
y por fin la consellera Sánchez lo admitió, se empieza por
subir el impuesto de actos jurídicos documentados y, ¿cuáles
serán los siguientes?

Tampoco estamos de acuerdo con lo que podríamos llamar
el gasto ideológico. Como usted comprenderá, y aquí como
partido liberal que aboga por la igualdad y por la libertad,
¿cómo podemos estar de acuerdo con su gasto ideológico?
Gasto dedicado a crear problemas de convivencia en nuestra
sociedad y no a solucionarlos, estamos hablando, Sra.
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Armengol, del presupuesto de cultura y lengua; presupuesto
con el que siguen promocionando organizaciones orientadas
a destruir nuestro marco constitucional y nuestra convivencia.
Lo dejaron claro usted y sus socios nacionalistas cuando
votaron en contra de nuestra proposición no de ley en la que
instábamos a dejar de subvencionar a entidades de propaganda
independentista y de apoyo al separatismo en contra de
nuestro estado de derecho.

En definitiva, estamos convencidos de que las
posibilidades de cumplir con estas cuentas son ínfimas.
Durante el 2020 se va a tener que recortar y se van a tener que
aumentar los impuestos para cuadrar cuentas, unos
presupuestos que van a hipotecar el futuro de los ciudadanos
de Baleares, y no queremos que los ciudadanos de nuestras
islas sean los que paguen esta responsabilidad de su gobierno,
Sra. Armengol. No queremos que los ciudadanos paguen el
aumento de la deuda ni el aumento de nóminas de sus altos
cargos, no queremos que los ciudadanos paguen sus recortes.

En octubre, Sra. Consellera, bloqueó partidas, se dice que
por un valor de 62 millones. El año que viene las va a tener que
bloquear en abril, nos veremos en esos meses. Sra.
Consellera, son sus primeros presupuestos, hay margen,
empiece bien la legislatura y no perpetúe herencias de
presupuestos inflados encadenados anteriores, no haga
presupuestos a la carta, no engañe y sobre todo trate por igual
a todos los ciudadanos de estas islas, de Mallorca, de
Menorca, de Ibiza y de Formentera.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. A continuació passam a la
defensa de l’esmena a la totalitat RGE núm. 8452/19, del Grup
Parlamentari Popular, té la paraula el Sr. Company.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia, Sra. Consellera. El
primer de tot, vull saludar al públic i especialment als nostres
batles que avui han volgut ser aquí. 

Vull començar aquesta intervenció també dient-li que
entenem perfectament que no li hagi resultat fàcil elaborar
aquests pressuposts amb els quals començar a gestionar
l’herència de la seva presidenta i de la seva predecessora en el
càrrec, premiada avui per la Sra. Armengol amb la presidència
del consell. De veres que ho entenem perquè en el Partit
Popular tenim experiència a gestionar herències de governs
d’esquerres, l’any 2011 varen ser els ciutadans de Balears i el
Govern del Partit Popular els  que varen haver d’aixecar la
situació de fallida que va deixar la Sra. Armengol i el Sr.
Antich a les institucions de Balears, més de 1.600 milions
d’euros pendents de pagament dins els calaixos; proveïdors
que duien anys sense cobrar i que havien d’acomiadar el seu
personal; farmàcies que estaven a punt de tallar el

subministrament de medicaments o cobrar-los directament als
clients, perquè vostès no els pagaven feia mesos; persones de
centres de discapacitat que no podien fer front a les nòmines
perquè vostès feia mesos que també no les pagaven, i així
molts més. En fi, unes administracions, com he dit, en fallida
que ens va costar moltíssim tornar a aixecar. 

Ara li toca a vostè gestionar una situació que per fortuna
encara no és tan greu com la que vostès ens deixaren a l’any
2011, però que si continuen vostès amb el nivell
d’irresponsabilitat que han demostrat fins ara, no podem
descartar que no tornin dur les administracions públiques de
Balears a la ruïna absoluta, com solen fer sempre que governa
l’esquerra.

La Sra. Armengol i el Sr. Negueruela ens varen dir l’any
passat que l’economia balear creixeria un 2,7% a l’any 2019,
però a dia d’avui l’AIReF diu que per al tercer trimestre només
creixem l’1,7%, només s’han equivocat en un 63% de
desviació, no és massa, no?, i anam amb tendència a la baixa.
Ens varen dir mentides als ciutadans de Balears o realment és
fruit de la seva incapacitat?

Bé, ara ens diuen que per a l’any 2020 creixerem un 2,1%,
diu el Sr. Negueruela, però no hi ha cap organisme ni un que
doni suport a aquesta xifra, de fet l’AIReF diu que creixerem
un 1,6% i el BBVA un 1,2%, molt lluny del que vostès diuen.
Ens volen tornar a dir mentides als ciutadans de Baleares o
continuen essent incapaços de preveure el que ens ve a sobre?

Cal recordar que a l’any 2016 Balears creixia
econòmicament un 4,2%, érem la comunitat autònoma que
creixia més de tota Espanya, a dia d’avui, en el tercer
trimestre , creixem l’1,7% i som els darrers d’Espanya en
creixement. Aquest és el resultat de la política econòmica de
la Sra. Armengol i del Sr. Negueruela, agafar una comunitat
autònoma que era capdavantera a Espanya en creixement
econòmic i deixar-la a la cua, tal com hi som a dia d’avui.

Vostès elaboren un pressupost per a l’any 2020 amb uns
ingressos fictícies que provocaran un altre forat com el
d’enguany als comptes de la comunitat autònoma. No podran
dir que no estaven avisats, l’any passat ja els ho diguérem i just
després de les eleccions han començat a fer retallades,
retallades en forma de bloquejos massius i tancament
precipitat de pressuposts del 2019, amb un intent de tapar
aquest forat en els ingressos que varen pressupostar de més
per a enguany.

Però la seva irresponsabilitat els du a tornar inflar els
ingressos per a l’any 2020 en 360 milions d’euros, posen 160
milions d’euros en convenis amb l’Estat que no arribaran a
l’any 2020, i vostès ho saben; tornen posar els 120 milions
d’euros famosos de carreteres, aquell protocol d’intencions
que més aviat és un protocol d’invencions. A més,
pressuposten 40 milions d’euros per altres conceptes sense
que hi hagi cap document ni un que els doni suport. Per tant,
ja en tenim 160 que no arribaran. 
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Però, a més a més, vostès, suposant que creixem el 2,1%,
vostès inflen 120 milions d’euros la xifra de bestretes a
compte del sistema de finançament i obvien que tots els
indicadors evidencien la notable desacceleració econòmica.

I també fa un previsió inflada de recaptació d’imposts de
transmissions patrimonials, nosaltres calculam que vostè ha
posat uns 80 milions d’euros més d’excés. La variació d’agost
del 2018 al 2019 en recaptació de l’ITP és de menys 11,85%.
La caiguda en vendes de compravendes és d’un 14% a Balears,
l’economia creixerà menys a l’any 2020, i vostès
pressuposten 650 milions de l’ITP que és més del que
recaptaran enguany. De veres s’ho creuen? Jo crec que se’n
volen riure, com els va dir l’altre dia Pep Castells, el nostre
estimat diputat, se’n volen riure dels ciutadans de les Illes
Balears.

Miri, Sra. Armengol i Sra. Sánchez, perquè la Sra.
Armengol s’ha posat ara a la part nostra supòs que per evitar
que l’haguessin d’esmentar, però el pressupost d’ingressos per
a l’any 2020 té un forat que nosaltres estimam en 360 milions
d’euros, Sra. Armengol. Per tant, la despesa que vostès
pretenen fer no la podran pagar, i això vostè ho sap, en aquests
pressuposts que ara ens presenta ja han fet una retallada de 50
milions d’euros, però falsejant e ls  ingressos, com li he
comentat ara, queda clar que les retallades que vostès fan
seran insuficients, i vostè, Sra. Consellera d’Hisenda, com ja
ha fet enguany, haurà de retallar quanties addicionals i
bloquejar els pressuposts del 2020 i tancar-lo molt abans,
com ja també ha fet, com li dic, ara per a l’any 2019.

Per altra banda, vostès tenen retallades, retallades per
sobre i per sota, vostès en diuen silencioses o ajusts fins a
inversions reprogramades, com ho vulguin dir, però al cap i a
la fi retallades, i escolti, això és fruit de l’herència de la Sra.
Armengol, sí, de la Sra. Armengol, que ara ha fugit d’aquí.

I jo no entenc com ha passat tot això, com és possible que
amb 4.000 milions d’euros més..., com és possible , Sra.
Armengol, que vostè, tenint 4.000 milions d’euros més a la
passada legislatura, hagi estat capaç d’incrementar el deute en
1.000 milions d’euros i, a més a més, acabar amb els comptes
públics foradats? És que es mal d’entendre. Què farà ara que
els ingressos cauen i ens trobam a les portes d’una nova crisi
econòmica? Idò farà el que ja fa a dia d’avui, ajusts fins, o
retallar, no quedarà altre remei, aquesta és la conseqüència de
l’herència Armengol.

Miri, per posar-li un parell d’exemples, Sra. Armengol,
vostè té 3.000 alumnes en 95 barracons, i sap què fa vostè?
Retalla 12 milions d’euros en inversió per a nous col·legis. 

Vostè que presumeix de verda, té les platges marrons, i què
fa la Sra. Armengol en depuració d’aigües? Retalla a ABAQUA
13 milions d’euros en inversió  per a infraestructures
hidràuliques.

En sanitat la llista d’espera se li  ha disparat enguany un
32%, s’han duplicat els pacients que esperen més de 60 dies
per a una consulta i avui hi ha 15.000 persones més que a l’any

2016 en llista d’espera, i què fa la Sra. Armengol? Retallada de
8 milions d’euros en assistència sanitària i 6 milions d’euros
en programes de formació de personal sanitari.

A l’octubre hem conegut les pitjors dades d’atur des de
l’any 2012, amb la destrucció de 1.900 llocs de feina en el
darrer any i 7.300 aturats més que en el mateix període de
l’any passat, i què fa la Sra. Armengol? Retallada en polítiques
actives d’ocupació, de 111 milions d’euros passa a 108.

Fa dues setmanes varen declarar l’emergència climàtica a
Balears, i  què fa la Sra. Armengol? Retallada d’un 23% en
energia i canvi climàtic. Tot molt coherent.

Però, mentre vostè fa retallades en inversions i serveis
públics bàsics, continua gastant sense cap contemplació en
publicitat i propaganda i “enxufa” tots els seus amics a
l’administració i encarrega projectes i estudis que ja s’han fet
o que després queden en fum i mai no es fan. Vostè ha
incrementat un 16% els alts càrrecs per a aquest pressupost i
un 40% en assessors, de 10 a 11 conselleries, de 64 a 74 alts
càrrecs, de 50 a 70 assessors. 

No li ho vull dir... a IB3 vostè té 12 alts càrrecs que costen
quasi 1 milió d’euros, 900.000 euros; a SFM manté dues
places de gerent que en costen 140.000; a Fundació Illesport,
tres càrrecs polítics amb 202.000; a IBAVI tres alts càrrecs
amb 175.000 euros i cap habitatge de protecció oficial fet.

I com que aquesta duplicitat de càrrecs polítics i assessors
no els sembla suficient encara creen més “xiringuitos” i tenim
l’Institut Balear de l’Energia, 2,5 milions d’euros, amb un sou
per al gerent de 70.000 euros, més que la presidenta del
Govern, 8 persones contractades, etc., i tot per democratitzar
l’energia. Alerta que no fos cosa que féssim moltes espurnes
i fondrem els ploms. 

O una direcció general de Polítiques per a la Sobirania
Alimentària amb un pressupost de 318.000 euros, que no sé si
és que pensen reclamar la independència per a alguns dels
nostres productes.

En definitiva, Sra. Armengol, mentre vostè dispara en 6
milions d’euros la despesa en alts càrrecs o crea “xiringuitos”
perquè cada partit col·loqui els seus, es nega a baixar, per
exemple, el preu dels menjadors escolars o aprovar un xec de
150 euros per a la compra de llibres de text i material
didàctic, com li hem proposat des del Partit Popular.

Aquesta és la realitat del Govern que vostè presideix i que
no és el govern de la gent, com ens intenten transmetre des del
departament de propaganda del Consolat, que també ens costa
una bona picossada, sinó del Govern... això és el govern de la
seva gent, de la gent del PSOE i dels seus socis comunistes i
nacionalistes. 

I què podem dir de les baixades d’imposts que donen un
bon resultat a altres comunitats autònomes com Madrid o
Andalusia, on governa el PP? Bé, la realitat és que vostè no ho
du dins l’ADN, no, és vera, ja li ho han dit, vostè mai no ha
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volgut baixar els imposts a les rendes mitjanes i baixes, com
nosaltres li hem suggerit. Vostè és més de l’harmonització
fiscal a l’alça, que ens va anunciar la ministra Montero abans
de les eleccions o de la destralada en imposts que ens han
anunciat Pedro i Pablo i que promet ser històrica, això si són
capaços de formar govern. Vostès són més de pujar imposts
a tothom per seguir malgastant i “enxufant” la seva gent, més
imposts per gastar més, no per gastar millor, i això és una altra
senyal d’identitat de l’esquerra.

Van en la línia equivocada, però ja sabem que els governs
d’esquerres són especialistes en du a la fallida -com els he dit-
les administracions públiques, ja ho varen fer en la legislatura
del 2007 al 2011, i ara van camí de tornar-ho fer.

Però és clar, com que no els basten els  doblers... idò
vostès perverteixen el caràcter finalista de l’ecotaxa i utilitzen
la recaptació per tapar alguns forats que presenta el pressupost
ordinari amb un acte de trilerisme numèric que no té
precedents. Resulta increïble i pervers que amb la recaptació
de l’ecotaxa es vulguin pagar metros fins al Parc Bit,
habitatges públics o infraestructures educatives, inversions
necessàries sense cap dubte, però que s’haurien de pagar amb
el pressupost ordinari.

Resulta lamentable que de l’ecotaxa no quedi pràcticament
res per destinar a obres de sanejament i  depuració d’aigües
quan tenen vostès les depuradores com les tenen, embrutant la
mar cada dia.

Resulta incomprensible que de l’ecotaxa no es destinin
doblers a plans d’embelliment a zones turístiques o projectes
d’inversió plantejats amb gran esforç per molts de municipis
de les nostres illes.

Tot val per aconseguir més ingressos que li permetin
mantenir l’espiral de despesa?, nosaltres trobam que no.

En canvi, quan és l’hora d’aconseguir més ingressos del
Govern central per executar infraestructures de vital
importància per als ciutadans de les Illes Balears, vostè, Sra.
Armengol, acota el cap sense contemplacions davant el Sr.
Sánchez. On és aquell conveni de 100 milions d’euros per a
inversions ferroviàries que vostè i el ministre  Ábalos ens
varen vendre poc abans de les eleccions de dia 28 d’abril?
Ningú mai no l’ha vist, i ara resulta que hem de pagar el metro
al Parc Bit amb la recaptació de l’ecotaxa.

I quin import ha pogut pressupostar per al 2020 del Règim
Especial de les Illes Balears que vostè va acceptar en època
preelectoral, aquell REB frau? Idò zero euros ha dut, i ara no
té doblers -com li he dit abans- per fer inversions bàsiques a
la nostra comunitat autònoma i ha de posar mà a l’ecotaxa.

I la part fiscal del REB ja no sabem per a quan serà, ens
imaginam que tal vegada per al 2030 i ho fan coincidir amb el
referèndum de MÉS.

I on són els doblers del famós conveni de carreteres de
l’any 2004, del qual vostè ha pressupostat 120 milions d’euros

durant tres anys continuats i no ha estat capaç de dur-ne ni un?
Una mentida darrera l’altra.

I tampoc no ha aconseguit ni un euro dels 361 milions
d’euros del conveni per a infraestructures hidràuliques i de
sanejament, que també ens varen vendre abans de les eleccions
d’abril. I, a més, va acotar el cap davant un pressupost general
de Pedro Sánchez que retallava en més de 20 milions d’euros
les inversions directes a les Illes Balears.

En definitiva, Sra. Armengol, Sra. Sánchez, tenint en
compte la factura que haurà de pagar Pedro Sánchez a les
diferents forces nacionalistes, regionalistes, independentistes
i populistes per continuar a La Moncloa i seguir passejant amb
el Falcon, molt ens temem que per a Balears només quedin les
sobres.

Per tot això, Sra. Armengol, nosaltres no podem donar
suport als pressuposts elaborats per la consellera Rosario
Sánchez i està totalment justificada l’esmena a la totalitat del
Grup Parlamentari Popular. Vostès ni han tengut en compte la
desacceleració econòmica, perquè no els interessa; vostès han
inflat els ingressos i han posat uns ingressos totalment
ficticis; i vostès, a més, fan una sèrie de retallades a serveis
bàsics que no serien necessàries si haguessin fet les seves
feines a Madrid.

Som davant uns pressuposts que reflecteixen l’ADN de
l’esquerra sempre que governa ja que sempre genera més
despesa pública, sempre genera més dèficit, sempre genera
més deute i, a més a més, aquests pressuposts ens duran més
retallades, més atur i més pobresa. Són uns pressuposts
dolents per a aquesta comunitat autònoma els quals no es
podran complir i per això demanam la seva retirada.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Company.

Vol obrir torn incidental?

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau):

Sí, deman l’obertura d’un torn incidental.

EL SR. PRESIDENT:

Idò té la paraula la consellera d’Hisenda i Administracions
Públiques, la Sra. Rosario Sánchez, sense limitació de temps.

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau):

Gràcies, Sr. President. Hem sentit parlar durant
l’exposició de les esmenes a la totalitat de retallades, supòs
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que això és el que li agradaria a la dreta, però el pressupost
que avui presentam és el segon pressupost més elevat en
despesa no financera de la història d’aquesta comunitat
autònoma, un pressupost...

(Alguns aplaudiments)

... només superat en despesa no financera...

(Remor de veus)

... pel pressupost del 2019 i 300 milions més elevat que el
pressupost del 2018. Un pressupost a nivell de prestació de
serveis públics fonamentals, educació, salut, serveis socials
que fa quatre anys era un somni, quan veníem de la crispació,
quan veníem de les retallades, que això sí amenaçava la
sostenibilitat i el progrés d’aquesta comunitat autònoma.

(Alguns aplaudiments)

Un “austericidi” que va aturar la maquinària inversora de la
comunitat autònoma, que s’ha hagut de reactivar, que hem
hagut de reactivar i mantenim l’impuls en aquest pressupost
per mantenir la qualitat dels serveis públics, per afrontar les
grans qüestions com l’esperança de vida que s’ha de convertir
en qualitat de vida i el fet també que som, com bé han dit, la
comunitat autònoma que més creix en població; inversions per
millorar el cicle de l’aigua, fonamental per garantir
l’abastiment i l’aprofitament de l’aigua i preservar els nostres
aqüífers; per afrontar els grans reptes que ens hem plantejat,
que ens hem compromès a superar com a Govern: l’accés a
l’habitatge, la mobilitat sostenible, el canvi climàtic.

Hi ha un tema de les esmenes que em costa d’entendre,
perquè demanen una baixada d’ingressos via imposts, o bé
perquè els ingressos estan inflats i, a la vegada, una pujada de
despesa, perquè troben que hi ha despeses que disminueixen.
Això és impossible, han de fer una proposta creïble i  una
proposta possible, que es podrà fer durant la tramitació
d’aquest pressupost i durant tot el període d’esmenes parcials.
Crec que queda clar que aquests pressuposts són prudents,
d’estabilitats i responsables i que s’adapten a la realitat que
vivim en aquestes illes.

És preocupant aquesta postura de la dreta d’avançar una
recessió, que no hi ha cap expert que l’anticipi en aquest
moment i que prevegin un forat, un forat fictici, sense cap
fonament teòric, i que pot fer sentir als ciutadans d’aquesta
comunitat autònoma amenaçats per l’aprovació d’uns
pressuposts que el que fan és millorar i preservar la qualitat de
vida que tenim en aquestes illes. I diuen que malbaratam i en
què malbaratam? Malbaratam en salut, malbaratam en
educació, malbaratam en serveis socials, en polítiques
d’ocupació, en polítiques d’habitatge?

(Remor de veus)

Què creixem més lentament? Sí, creixem més lentament.
Què hi ha incerteses en l’entorn internacional? Sí, hi ha
incerteses en l’entorn internacional. I l’aposta que fa aquest

Govern és que continuarem creixent, creixerem a un ritme no
tan alt a la zona més madura del cicle, però la nostra aposta és
una aposta d’impuls a les polítiques que són necessàries per a
aquesta comunitat autònoma, i aquesta aposta està avalada per
l’Autoritat Financera de Responsabilitat Fiscal, per l’AIReF,
que en el seu informe de les previsions macroeconòmiques
d’aquesta comunitat autònoma, ha qualificat com de probables.

La mateixa entitat, l’AIReF, que, a la pàgina 90 perquè ho
puguin trobar, De las lineas fundamentales de los
presupuestos de las administraciones públicas para el
2020, diu, que estima que els ingressos de les comunitats
autònomes creixeran prop del 6%, un 7% dels recursos del
sistema de finançament i un 3% de la resta d’ingressos. I no
crec que l’AIReF sigui una entitat amb reputació de tirar la
casa per la finestra.

Hem elaborat aquest pressupost 2020 amb una previsió del
creixement del 2,1%, és una estimació de referència, que es
troba en línia amb la resta de previsions de creixement del
conjunt d’Espanya.

Pel que fa als ingressos del sistema de finançament els
quals diuen que estan inflats, ja tenim confirmada la liquidació
del 2018 i és 122 milions més alta que la liquidació del 2017
que hi havia en el pressupost del 2019. I aquestes pujades que
observen d’IVA i d’IRPF corresponen a aquesta liquidació i
també corresponen a la previsió de creixement prudent del
2,52% de la bestreta del sistema de finançament, per sota de
la mitjana del creixement en les bestretes de finançament
autonòmic dels darrers anys

I pel que fa a la resta d’ingressos, ens hem adaptat a les
previsions, tributs cedits una disminució del 9%, no és més
baixa que la recaptació prevista a final d’any, si tenim en
compte l’increment del tipus mitjà d’impost de transmissions
patrimonials. Hem previst aquesta baixada d’un 13% respecte
del 19 de transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats. Pel que fa a les aportacions alienes també hem
previst la disminució del 8%, parlen de 160 milions que no
existeixen, però hi ha darrera un conveni d’habitatge d’ajudes
al lloguer que ja s’executa enguany, hi ha també les
aportacions alienes als fons prevists dels fons europeus,
FEDER, amb la qual cosa no entenc aquesta alarma que hi hagi
160 milions d’ingressos ficticis, sobretot amb el conveni de
carreteres, si tenim en compte que el deute que té el Govern
de l’Estat amb aquesta comunitat és de 240 milions.

Dels 360 milions que diu el PP i que altres grups s’hi
afegeixen, d’un forat fictici, malgrat és evident que des de la
primera vegada que ho vàrem dir, han canviat temes com per
exemple la liquidació del sistema de finançament del 2018
amb un increment de 122 milions.

D’altra banda, s’ha parlat també aquí d’endeutament, que
l’endeutament d’aquesta comunitat autònoma és excessiu;
però no ens endeutam per finançar més despeses, ja ho he
explicat i crec que val la pena insistir en aquest punt, i
retornam dues emissions de deute que es varen produir el
2005 i el 2010, de 150 i 300 milions d’euros. I no podem fer
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més endeutament perquè no podem fer més despesa a càrrec
d’endeutament, perquè el límit de dèficit d’aquest pressupost
és del 0%. Un límit que es podria haver flexibilitzat si el PP
i Ciutadans no haguessin bloquejat en el Senat la
flexibilització dels límits de dèficit i que haurien suposat 33
milions d’euros més per a aquesta comunitat autònoma. 

I deute viu, s’ha parlat d’un 29%, la previsió és tancar el
2019 amb un deute viu envoltant el 27% com a percentatge del
PIB, i continuar amb aquesta línia d’estabilització i de
reducció del deute que ha encetat aquesta comunitat aquesta
legislatura. Els vull recordar que en el principi de la legislatura
el deute sobre el PIB era de més d’un 30% i que vàrem tancar
el 2018 amb un 27,4% com a percentatge del PIB, una
reducció de més de 2 punts com a percentatge del PIB.

I que el deute d’aquesta comunitat autònoma és elevat, dels
més elevats, no és el més elevat, però en la línia dels més
elevats de les comunitats autònomes que es troben més
infrafinançades. I és conseqüència, com ha dit la Sindicatura
de Comptes, com corroboren els informes que es varen fer la
passada legislatura per a la negociació del sistema de
finançament, és conseqüència d’aquest infrafinançament
històric. I sí que aquest deute és una xacra per poder avançar
amb major impuls en polítiques socials i en fomentar des de
l’administració la diversificació del model econòmic i avançar
més cap a la sostenibilitat, i per això forma part de l’agenda de
Balears reclamar davant del Govern d’Espanya la condonació
del deute acumulat històricament a causa de
l’infrafinançament.

De la mateixa manera que hem d’assolir ja aquesta
legislatura la reforma d’aquest sistema de finançament que ens
llastra, una reforma reconeguda com a necessària per totes les
forces polítiques i que forma part dels 10 punts d’acord entre
PSOE i Unidas Podemos, presentat fa uns dies, amb el
reconeixement que la prestació adequada dels serveis públics
essencials passa per la millora del sistema de finançament de
les comunitats autònomes.

De la mateixa manera esperam que a l’aprovació del
pressupost del 2020 s’inclogui en el pressupost de l’Estat el
factor d’insularitat previst en el règim especial i que produeixi
aquestes inversions que situïn les Balears en la mitjana de les
inversions de totes les comunitats autònomes.

Però deixi’m que m’aturi un moment perquè crec que val
la pena l’esmena que ha presentat el Grup VOX. Jo entenc que
no donin suport a aquest pressupost, perquè aquest pressupost
es troba a les antípodes de la seva ideologia; nosaltres no
pretenem ni molt manco aprimar l’administració, pretenem
fer-la i treballam per fer-la més eficient, més accessible i més
àgil, perquè sigui més equitativa, per crear més i millors
serveis a una societat cada vegada més cohesionada i amb
menys desigualtats, i per això, Sr. Font, feim feina en
l’administració digital, amb una oficina d’administració digital
amb un pressupost de 3 milions d’euros que esperam que es
pugui anar incrementant els propers exercicis.

I sí, senyors de VOX, destinam doblers a polítiques
públiques que vostès menyspreen i anomenen com a
parafernalia de la izquierda. Destinam 3 milions a política
lingüística, però això només és la part directa, perquè
indirectament hi invertim molt més: en normalització,
activitats culturals, formació per garantir l’ús normal i oficial
dels dos idiomes oficials d’aquesta comunitat autònoma,
assegurar-ne el coneixement i crear les condicions que
permeten arribar a la igualtat plena de les dues llengües, com
diu el nostre Estatut d’Autonomia, que reconeix i determina la
llengua catalana com a pròpia de les Illes Balears, una qüestió
de consens en aquesta comunitat autònoma des de fa més de
trenta anys.

I per a memòria històrica; per donar la importància que ha
de tenir la memòria històrica, la justícia, la veritat i  la
reparació, hem creat un secretari autonòmic, hem nomenat un
secretari autonòmic, que té encomanada l’execució de la Llei
de fosses per poder reparar, en la mesura del possible, la
dignitat dels familiars dels assassinats pels crims feixistes.

(Alguns aplaudiments)

I per a feminisme. El pressupost està ple de feminisme,
som un govern feminista, i fins i tot cada secció
pressupostària...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... està obligada per llei a emetre un informe de perspectiva de
gènere quant a l’efecte que té el seu pressupost en la igualtat
d’homes i dones.

I a polítiques d’igualtat destinam tot un institut, com vostè
ha dit 5,73 milions a polítiques d’igualtat, perquè creim
fermament que la desigualtat, que lluitar contra la desigualtat
és la manera de lluitar contra la màxima expressió de la
desigualtat, que és la violència masclista. I això no queda aquí,
perquè totes les conselleries fan polítiques d’igualtat, com el
programa de coeducació a les nostres escoles, que inclou
també, per cert, actuacions contra l’LGTBI fòbia i la
transfòbia. El Servei d’Ocupació, a més, garanteix un any de
feina a les dones víctimes de violència de gènere per ajudar-
les a sortir de l’infern que pateixen. I també tenim un pacte
contra les violències masclistes, des de 2017 i que té vigència
fins al 2020, amb una dotació pressupostària de més de 16
milions per a tot aquest període de vigència, amb la qual cosa
entenc perfectament que no puguin votar aquest pressupost.

I aquest pressupost fa estranys companys de viatge, perquè
em sorprèn que Ciutadans pugui donar suport a alguna
d’aquestes propostes, i em sorprendria que la resta dels grups
parlamentaris votassin a favor de la seva esmena a la totalitat.

Herència. Herència, la del PP, que ens va deixar una
comunitat autònoma sense cohesió social, crispada, sense
inversions, sense planificació de les inversions, amb manca
absoluta i total d’un projecte per a aquesta comunitat, que s’ha
hagut d’aixecar durant tota la passada legislatura.
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I parlem de política fiscal. El Govern mantendrà durant
2020 la mateixa política fiscal justa, redistributiva i versada en
la progressivitat que ha fet e ls  darrers quatre anys. No ens
trobaran en un discurs fàcil de rebaixes fiscals, perquè un
discurs fàcil de rebaixes fiscals, a vegades electoral, com ha
fet el PP en aquesta darrera campanya electoral, té  la
conseqüència directa de la disminució de serveis públics
fonamentals i dels serveis públics que donen les
administracions. La comunitat autònoma està a la mitjana de
pressió fiscal, no som ni molt manco, en cap impost ni en cap
dels supòsits, la comunitat autònoma amb més pressió fiscal.
En el cas de l’impost de successions som la vuitena comunitat
en menor pressió, per sota de les que estan..., i no estam ni
molt manco al capdavant; per l’impost sobre donacions som la
sèptima comunitat autònoma amb menor pressió, i en l’impost
de transmissions patrimonials estam molt per sota de la
mitjana, som la dotzena comunitat amb menor pressió. I el
Govern mantendrà la rebaixa autonòmica de l’impost de
transmissions patrimonials, una reducció del 8 al 5% per la
compra del primer habitatge habitual fins a 200.000 euros; i
mantendrem els beneficis fiscals vigents el 2019: comptam
amb vuit deduccions d’IRPF en matèria educativa, de serveis
socials i d’habitatge, com la nova deducció de 600 euros per
despeses escolars de fills menors de 6 anys, que va ser una
novetat en el pressupost de 2019. I sí, modificam l’impost
sobre actes jurídics documentats, i el tipus general passa de
l’1,2 a l’1,5, com tenen la majoria de les comunitats
autònomes, i es manté el tipus de l’1 ,2  per la compra de
primer habitatge habitual fins a 200.000 euros.

I s’ha dit que no invertíem, i ho repetiré perquè ho hem dit
a la part inicial de l’exposició del pressupost: enguany
destinam 224 milions més que el 2015 a inversions. S’ha
reactivat la maquinària administrativa per fer inversions
d’aquesta comunitat autònoma, s’ha fet una planificació de les
inversions en matèria educativa, en matèria de serveis socials
i en matèria mediambiental, i estan en execució i es continuen
executant durant 2020. El pressupost d’inversions educatives,
que contempla el pressupost d’IBISEC, és de 31 milions
d’euros, i se segueix amb el Pla d’infraestructures educatives.
Hem invertit la passada legislatura 70 milions d’euros, que
suposen més de 1.000 actuacions a més del 80% dels centres
educatius. La legislatura passada el Partit Popular va invertir
6,8 milions en quatre anys; la inversió dels anys 2013 i 2014
en matèria educativa va ser 0 euros. 

Ens vàrem trobar en infraestructures hidràuliques una
empresa per a l’execució d’infraestructures hidràuliques
absolutament endeutada, amb 237,6 milions d’euros
d’endeutament. Això també és una herència del Partit Popular.
El 2017 ja l’havíem reduït fins a 123 milions d’euros, i el
2020 esperam acabar amb una reducció del deute fins a 57
milions d’euros, i això ha permès alliberar recursos i fer
inversions en matèria hidràulica. L’Agència Balear comptarà
amb 91 milions d’euros per fer inversions en aquesta matèria.

I (...) del Partit Popular diu que comprometem el futur
d’aquesta comunitat autònoma i la competitivitat i el benestar
de la ciutadania amb una reducció de 12 milions en referència
al 2019 d’inversions en el pressupost consolidat. I què es

pensàvem que feien quan retallaven de 2011 a 2015, més que
comprometre el futur d’aquesta comunitat autònoma?...

(Remor de veus)

... la sostenibilitat social d’aquesta comunitat autònoma, la
sostenibilitat mediambiental d’aquesta comunitat autònoma.

I parlarem també del tema que ha sortit de les inversions
de l’impost de turisme sostenible. Els convid a mirar la Llei
de l’impost de turisme sostenible, article 19, i el conseller de
Medi Ambient els ha llegit avui els objectius de les inversions
de l’impost de turisme sostenible: protecció, preservació,
modernització, recuperació del medi ambient, del medi natural
rural agrari i marí; foment de la desestacionalització;
rehabilitació i recuperació del patrimoni històric i cultural;
i mpuls de projectes d’investigació  ci e nt í f i c a,
desenvolupament i innovació tecnològica; millora de la
formació i la qualitat de l’ocupació; foment de l’ocupació en
temporada baixa; actuacions en polítiques d’habitatge
destinades al foment i l’accés a l’habitatge i, en especial, al
lloguer social, amb criteris de sostenibilitat energètica. Això
és molt més que una ecotaxa.

És un impost que ens ha permès fer inversions en
sostenibilitat social, mediambiental i econòmica en aquesta
comunitat autònoma. Tots els projectes que s’han adjudicat el
2019 compleixen alguns dels objectius de l’impost de turisme
sostenible. Jo sé que a la dreta igual no li agrada, però gràcies
a l’impost de turisme sostenible hem pogut fer inversions en
sostenibilitat d’aquesta comunitat autònoma durant aquests
darrers quatre anys per pal·liar la petjada mediambiental i
social de la nostra principal indústria, que és el turisme,
inversions que estan planificades, inversions que estan fetes,
inversions que estan en execució, i que ens fa fer més
sostenibles des d’un punt de vista econòmic, social i
mediambiental, tal com figura a la llei.

Sí que val la pena revisar l’execució dels projectes,
planificar millor i donar un impuls a aquestes inversions
perquè sigui més visible i perquè sigui més conegut per tots
l’impacte de les inversions de l’impost de turisme sostenible,
perquè crec que és impost que ens ha permès avançar
moltíssim en aquesta comunitat autònoma, invertir moltíssim
en aquesta comunitat encara que no haguem pogut recuperar
el doblers que hem perdut per la derogació de l’impost per
part del Partit Popular, amb la qual, probablement, en aquesta
comunitat autònoma estaríem en altres circumstàncies.

Ja per acabar, vull insistir que és un pressupost fet des de
l’absolut rigor, es un pressupost fet amb molt de coratge per
part del tot l’equip de Govern, amb molta alçada de mires, amb
unes previsions d’ingressos raonables, ajustades a les
expectatives amb els ingressos que podem tenir, que no creix,
que pràcticament queda congelat i que a la vegada s’ha
prioritzat per ser suficientment potent com per mantenir un
nivell de despesa als serveis públics fonamentals , assolits
després de quatre anys de pressuposts molt, molt expansius,
i també per poder mantenir l’impuls inversor després d’haver
reactivat i planificat les inversions d’aquesta comunitat
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autònoma, inversions estratègiques necessàries per avançar en
la millora dels serveis públics i per afrontar les grans
qüestions com són l’augment de l’esperança de vida, el
creixement de la nostra població, l’accés a l’habitatge, la
diversificació del model econòmic, la mobilitat sostenible i
la transició ecològica i energètica. Un pressupost necessari
per al qual deman el suport d’aquesta cambra.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Dins el torn de rèplica del torn incidental té ara la paraula
el Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, té la
paraula el Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Un segon, president. Gràcies, Sr. President, senyores i
senyors diputats. He parlat aquí en els passadissos amb la Sra.
Mae De la Concha, quan jo he dit que no es tracta de demanar
10 milions d’euros, i m’ha dit que ella no ho havia demanat, i
jo llegesc aquí en el diari, clarament, que el Govern demana
10 milions d’euros: “Baleares calcula en 10 millones de
euros la aportación d’un règim agrari”, vull dir que jo no
m’invent res, i m’ha dit que l’he defraudada. Nosaltres, vostè
té el nostre suport, però jo no som qui escric, per la qual cosa,
que quedi clar, perquè quedi constància perquè aquí hi ha gent
que té la pell molt fina.

Sra. Consellera, capítol 1, 2015, capítol 1, 2020, hi ha un
increment de 413 milions d’euros; capítol 1, 2016, que és el
primer pressupost seu, capítol 1, 2020, perquè, és clar, vostè
em pot dir és que amb el Sr. Bauzá no hi havia els professors,
no hi havia els metges..., idò, anem al seu capítol, capítol 1,
2016, capítol 1, 2020, 317 milions més.

Despeses no financeres 2016-2020, 905 milions més.

Per tant, tenim 588 milions d’euros, sense comptar el què
hem hagut de fer de carrera professional, posar més metges,
posar més professors, ja no hi entr, ja m’ho he liquidat, paf!,
tenim 588 milions menys, -més, perdó-, per fer coses. I hi
hem de sumar, per exemple enguany, cent i busques de milions
de l’ITS, amb la qual cosa ens acostam als 700 milions d’euros
més dels que hi havia en el pressupost del 2016, ja no faig la
comparativa amb el 2015. 

Aquestes coses, sota el nostre punt de vista, no resolen en
aquest pressupost, aquest major ingrés que té vostè, que
principalment ve de més recaptació per IRPF, del 50% que ens
toca a nosaltres, 900 i busques de milions més, ¡ojo!, i que hi
ha hagut més activitat i tenim una gran inversió en IVA, un gran
retorn d’IVA. 

Si vostè té quasi 700 milions més que el primer pressupost
seu, com pot ser que en polítiques com poden ser per al petit
comerç no tenguem un mur de contenció que quan torni a

venir una altra crisi puguem aturar-ho? O ens conformam a dir:
desapareix aquest comerç, quina llàstima! Vostè em dirà, no
podem fer dumping; si hem de salvar el comerç ho farem com
sigui, mossegant, mossegant i discutint els plets amb Europa
si és necessari!

Amb aquesta quantitat de doblers més, prop de 700
milions, no haguéssim pogut resoldre, -i l’ITS tampoc no ho
fa-, un problema del qual jo crec que n’està conscienciat
tothom a les Illes Balears, no dic més que amb l’habitatge,
però podria, que és la situació de les aigües depurades a les
Illes Balears? 80 milions d’euros, 108 milions d’euros no
serveixen, perquè vostè sap que en necessita prop de 70 per al
manteniment només, perquè la merda es menja el ferro, es
menja el formigó, -no, no, no-, i el manteniment és
costosíssim, però la nova infraestructura, que és el tassó
aquest que hem de fer aquí que no el tendrem fet a Palma fins
l’any 2024, que és per a quan hi ha avinguda d’aigües no ens
surti a la mar, val molts milions d’euros, i això és inversió. No
ho podríem haver fet amb 700 milions d’euros més? No
podríem tenir tots els emissaris arreglats? No podríem tenir
aigua potable per a tot? És que hi ha 700 milions d’euros més
i jo crec que no som eficients. El Pi creu que no som eficients
en aquesta qüestió.

I quan nosaltres ens queixam de la pressió fiscal, vostè sap
que El económico, l’Última Hora, va fer un informe que no
l’ha desmentit ningú, molt exhaustiu, hem d’esperar a veure
com acaba el 19 per saber com és l’any que ve, on la mitjana
sobre la renda per càpita per habitant de la pressió fiscal que
havia de mitjana a l’Estat espanyol, és un 23,5 la mitjana, i
nosaltres som els que tenim la pressió fiscal sobre la nostra
renda per càpita més elevada de tot l’Estat, un 27,41. Són ni
més ni menys que 4 punts, és una doblerada!

I si un mira València, Catalunya, Madrid, els de la
Champions, eh?, aquests només tenen una pressió fiscal del
23,8, del 23,2, del 23,23, i, en canvi, Canàries, que té un règim
especial i li compensa els costs, només té una pressió fiscal
sobre la renda per càpita del 18,55, quasi 9 punts menys que
nosaltres. És brutal!, és un 10% més, cada mes, a la nòmina i
comprar les coses molt més barates perquè els han pagat el
transport, és el doble!

Entén per què El Pi quan diu si hi ha 700 milions d’euros
més, sense comptar els que hem posat a personal, que els
havíem de menester. No us...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font, hauria d’anar acabant.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

... -acab- només li vull dir, Sra. Consellera, que nosaltres
tenim clar en quin moment estam, que és el moment de la
possibilitat d’una esmena a la totalitat, i quan acaba això si la
guanyam estarem molt contents; i  si la perdem, ens
concentram en divendres que ve en què acaba el termini de les
esmenes, aquest no, l’altre, parcials. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Font. Correspon ara la rèplica del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, té la paraula el Sr.
Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Mal día ha escogido usted, Sra.
Consellera, para venirnos a dar lecciones de moral y de...,
vamos, acabamos de conocer la sentencia de los ERE, la
mayor desviación de dinero público, 700 millones, de toda
Europa, ¡eh!, entonces yo creo que hoy las lecciones de moral
debería usted ahorrárselas. Y le voy a dar la razón en una cosa,
igual sí que conviene conservar la Secretaría Autonómica de
Memoria Democrática, para recordarnos que en sus 140 años
de historia son ustedes el partido que más latrocinio de lo
público ha protagonizado.

Dicho esto, nos acusa hoy, una vez más, de que sus
políticas, las de sus presupuestos representan la lucha contra
la LGTBI fobia, la transfobia, que, por lo visto, nosotros
representamos, no ustedes como hemos visto hoy mismo,
proponiendo que según qué medicamentos sobre el SIDA se
apliquen sólo  a los transexuales y a los homosexuales, no,
somos nosotros los homófobos, ¡vale! Pero nos encontramos
que llevamos toda la sesión de hoy aguantando, ya digo,
estoicamente, sus insultos, sus ataques, su demagogia, y aquí
demagogia, Sra. Consellera, sabemos hacer todos, porque yo
le podría decir precisamente y atendiéndome a los números de
su presupuesto, que ustedes tienen 1.397.000 euros para esa
Secretaria Autonómica de Memoria Democrática, pero no
tienen dinero para aumentar las becas de comedor que han
dejado fuera a miles de familias que cumplían los requisitos.

Y si nos ponemos a hacer demagogia más barata, yo puedo
decirle que a usted le preocupa más andar por las cunetas
buscando fosas de hace 80 años y abriendo odios, que que
nuestros niños coman. Es demagogia, es demagogia, pero es
la que ustedes practican de la mañana a la noche todo el día,
demagogia.

(Remor de veus alguns aplaudiments)

Entonces, si vamos partida por partida, hemos visto los 31
millones para IB3, una televisión que no ve nadie, pero que
cumple por lo visto sus objetivos. Pero tampoco tenemos
dinero para arreglar las aulas que el Sr. Conseller nos decía y
reconocía, como ya he dicho antes, que están peor que algunos
barracones. Pero, es más, no tenemos para el Plan de
acompañamiento escolar, porque dice el Sr. Conseller que
cuando le den el millón de euros de Madrid que lo acompaña,
entonces lo pondrá en marcha, ¡la gran preocupación del Sr.
Conseller por los chavales en riesgo de exclusión! Pero no,
claro, para ver, para mantener una televisión que nadie ve, para
eso sí tenemos dinero.

Y luego tenemos esos 33 millones de la Conselleria de
Transición... ¿cómo era?, es que me lían tanto sus nombres
compuestos, la Conselleria de Transición Energética, pero no

tenemos dinero para las depuradoras, y seguimos vertiendo
toneladas de agua contaminada al mar, que esa sí afecta a la
posidonia y no el pobre señor que con un llaüt echa el ferretó
para pescar dos serranos y cuatro doncellas, pero a ese hay
que criminalizarlo.

Bueno, y ya para acabar la demagogia, la manipulación de
nuestro mensaje, etc., nos dice usted que estos presupuestos
garantizan el feminismo en todas y cada una de sus
consellerias, y no sólo en el IB Dona. El IB Dona, que tiene
casi 6 millones de euros de presupuesto, está claro que no
cumple sus objetivos porque no estamos mejorando los datos
de violencia de género; hagan un poco de autocrítica, algo
falla, gastan ustedes cada vez más dinero en ese organismo que
no sirve para nada. Porque la defensa de la mujer, la verdadera,
es hacer que personas como la que se está juzgando
actualmente, el Chicle, el asesino de Diana Quer, acaben en
una celda y tiremos la llave al mar; que los violadores
reincidentes no vuelvan a salir gracias a sus políticas
carcelarias de supuesta reinserción social, para volver a violar
al día siguiente. Eso es lo que protege a las mujeres y no este
acordeón de papel, que para lo único que sirve es para seguir
manteniendo su chiringuito, hacer obritas de teatro, pagar
conferencias y seguir viviendo a costa del presupuesto.

Gracias, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Rèplica del Grup Parlamentari
Ciudadanos, té la paraula el Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, cap conseller ens
ha dit a cap de les comissions i a cap de les seves
compareixences que s’ha rebaixat una partida pressupostària
per a una millora de l’eficiència, utilitzem la tecnologia, aquí
a Balears tenim moltíssimes empreses tecnològiques
punteres; un bon sistema de gestió informàtic podria suplir
molts dels “xiringuitos” que creen; hi ha una cosa que es diu
la compra pública innovadora, que Europa, a més, finança;
podríem cercar fórmules per gestionar el que gestionen alguns
d’aquests consorcis o estadis, o “xiringuitos”, realment, que
és el que són, i es podria fer des d’un sistema informàtic més
eficient.

Sobre el finançament, parla que tenim una autonomia, una
comunitat autònoma infrafinançada, i és possible, el que
realment tenim són males notícies, les males notícies es diuen
Pedro Sánchez i la seva abraçada de l’insomni. Vostè
considera que amb aquest pacte que pretén fer el Sr. Pedro
Sánchez aconseguirà fer un model de finançament autonòmic
just i transparent per a totes les comunitats autònomes que es
trobin i que fomentin la igualtat a tots els ciutadans d’Espanya?
Ho dubt molt.
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Impost turístic sostenible. Ha dit que potser no s’havia
divulgat o no s’havia informat de quines eren les finalitats
d’aquest impost. Jo no neg que a la llei hi hagi moltes
finalitats, però realment la filosofia d’aquest impost és per a
un tema de medi ambient. Esperem que no s’informi
excessivament, i els turistes que paguen cada vegada que vénen
a l’illa de Mallorca aquest impost sàpiguen que es destina per
a obres que no tenen res a veure, per molt que ho diguin, amb
el medi ambient. El tema de la Simfònica, el tema del metro,
bé, un turista que paga una quantitat d’euros després de ser
aquí uns dies, si li diuen que aquests diners que ha pagat
serveixen per finançar obres que res no tenen a veure amb el
medi ambient, no sé com tornaria al seu país.

Nosaltres i ja ho hem dit, fem una esmena a la totalitat
perquè a Ciutadans li hem demanat diverses vegades si han
d’apujar imposts i vostès no contesten, surten per la tangent,
i ens amollen el discurs de filosofia de fals progressisme. I
atribueixen la responsabilitat d’incrementar els imposts als de
sempre, als autònoms, als petits i mitjans empresaris. I, a més
a més, i segons quins socis de govern encara els demonitzen
i són ells els que realment fan la pressió fiscal que acabarà que
aquests pressuposts quadrin. Per això fem una esmena a la
totalitat, i esperem que es revisin aquests pressuposts.

Si es tiren endavant, doncs evidentment farem totes les
esmenes necessàries perquè aquest pressupost sigui realment
prudent i sigui realment realista i que tingui continuïtat i no
generi més deute.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Correspon ara al Grup
Parlamentari Popular, té la paraula el Sr. Company.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, vostè ens
parla molt de bloqueig institucional, però els bloquejos són
els que fan vostès, i escolti, només faltaria, és que arribarà que
ens demanaran que no ens presentem a les eleccions, perquè
vostès, com fa Pedro Sánchez, volen anar tots sols, no volen
que ningú els molesti. No, aquí el bloqueig s’ha de veure per
què no els suporten o per què no els han suportat a nivell
nacional.

Jo li volia demanar, què pensaria vostè o què ens hauria dit
la seva presidenta, la Sra. Armengol, si nosaltres haguéssim
presentat aquests pressuposts des del Partit Popular? Hagués
estat gros, eh!, ja li puc avançar, hagués estat gros! Si nosaltres
haguéssim abaixat pressupost hagués estat gros.

I vostè reconeix que són uns pressuposts prudents, però a
al vegada reconeixen que no tenen cap informació de l’Estat
sobre els ingressos que han pressupostat. Escolti, que som
seriosos o no? És que no els pot ni qualificar si no coneix

aqueixa variable. Per tant, amb això nosaltres pensam que
vostè ha presentat uns pressuposts que no són gens de fiar.

I miri, vostè ha pogut fer polítiques socials perquè
l’economia ha anat bé i perquè han tengut 4.000 milions
d’euros més dels que teníem nosaltres quan els férem. Però,
miri, veu com va vostè amb la despesa social? Vostè va
començar amb un 57,54% el 2016, el PSOE, i ara hi dedica
només un 51%, a polítiques socials. Per tant vostè està
baixant...

(Alguns aplaudiments)

... està baixant el destí als temes socials, i això li passa perquè
també vostè, o la Sra. Armengol, va agafar l’economia al 4,2%
i ara la té a l’1,2%, pràcticament. Així no es pot fer res...

(Més aplaudiments)

... i això vostè ho sap, una altra cosa és que m’ho pugui dir,
però vostè ho sap, que si no hi ha economia darrere i no es
generen doblers, impostos, això no va bé, i vostès s’han
dedicat quatre anys a aturar l’economia, i ara ens duen uns
pressuposts que volen seguir gastant com si les coses anessin
la mar de bé, i no hi van.

Miri, hi ha bastants coses que no quadren en aquest
pressupost. Una d’elles, per exemple, és que m’agradaria
m’explicàs què fa comptes fer amb la sentència dels interins
que ha caigut ara, perquè vostè no la té pressupostada. Supòs
que presentarà qualque esmena, supòs que farà alguna cosa;
igual que vostè no té pressupostat un possible increment de
retribucions d’empleats públics que pot aprovar l’Estat per al
2020. Vostè té aquí una sèrie de bombes que li poden explotar
dins les mans i fer que aquest pressupost encara sigui molt
pitjor, Sra. Consellera.

Però miri, és que hi ha una sèrie de coses més que són
curioses. Això són una de les fitxes de les seves empreses
públiques, d’ABAQUA; d’ABAQUA, les inversions en impost
turístic per a l’any 2019, hi tenien 10.646.263 euros, ara l’ha
deixat, al conseller, que ja se n’ha anat, amb 1.793.000, és a
dir, li ha baixat 10 milions d’euros, 9 milions d’euros,
pràcticament, i precisament l’ecotaxa el seu fill era aqueix.
Vostès la varen pervertir quan la varen modificar, i li ho vàrem
dir, que l’estaven pervertint, però vostès erre que erre. Ara se
n’adona la gent, per què?, perquè destinen els doblers a una
altra cosa. Però escolti, si anam al FOGAIBA, tres quarts del
mateix; a la consellera l’any passat, ajudes associades a
projectes pla d’ITS, 8 .225.000 euros, enguany n’hi deixen
975, 975.000. Per tant està fent un altre forat, i  no hi ha
retalls, no?

Però és que també si miram les fitxes veim que la línia de
Palma a l’Hospital de Son Espases l’any passat, el 2019,
teníem 1 milió d’euros; ara l’han deixat a zero. Què vol dir?,
que ja no confien fer res?, no el volen fer, ja? Aquí n’hi ha una
de molt bona, d’IBAVI -tampoc no hi ha el conseller-; escolti,
vostè pressuposta 5 milions d’euros per als grans tenidors de
la Llei 5/2018. Ho sap la gent de MÉS i la gent de Podemos,
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això?, vostès saben que la Sra. Armengol envia 5 milions
d’euros als bancs que tenen habitatges?, ho saben? Si ho saben
han acotat el cap, els de MÉS ho sabeu, heu acotat el cap; o la
cadira ara ja..., la moqueta ens ha pujat per amunt?

(Alguns aplaudiments)

Què està passant? Jo..., jo sincerament, és a dir, destinar 5
milions d’euros a grans tenidors que no tenen llogats els seus
pisos i que surti el Govern a llogar-los-els i a pagar-los-els,
quan ara no els poden llogar, això és donar negoci a grans
tenidors, a grans empreses, a fons d’aquells que vostès sempre
troben rars. Sincerament, la moqueta ha pujat al cap, perquè si
no, no té altra explicació; o no s’ho han llegit, o no s’ho han
llegit, i claudiquen davant el que els diu la Sra. Armengol. Jo
em pensava que serien més reivindicatius en aquests aspectes
per part d’alguns dels grups que donen suport al Govern i que
en aquest tema sempre s’havien mantengut en una postura molt
clara, però ara no, ara xiulen i miren cap a una altra banda.

I bé, sí, Sra. Armengol, la seva herència és la que obliga a
retallar la despesa, hi obligarà perquè vostè no en té mai prou,
vostè no en té prou. No hi ha cap sistema de finançament que
a vostè li pogués bastar, perquè ha tengut 4.000 milions
d’euros més i se’ls ha gastat tots i ha endeutat en 1.000
milions d’euros, i a més a més ha foradat els comptes públics.

(Alguns aplaudiments)

A vostè no li basta res, i per tant nosaltres li insistim, i
acab, li insistim, Sra. Armengol, Sra. Consellera, que en un
entorn de desacceleració econòmica, amb uns ingressos
inflats de per tot, i amb unes retalles quan pugen els alts
càrrecs, amb una ecotaxa que han pervertit fins a un nivell
impensable, nosaltres no poden donar suport a aquests
pressuposts i demanam la seva retirada. 

Moltes gràcies.

(Més aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Company. Correspon ara la contestació del
Govern per tancar la qüestió incidental.

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau):

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats, es comentava que el pressupost ha augmentat molt
des de 2016 o des de 2017 o des de 2015 fins ara. Saben el
que costa retornar els drets a la ciutadania?, saben el que costa
recuperar plantilles en serveis públics fonamentals que són
intensius en recursos humans, com és educació, com és
serveis socials, com és salut? Veníem de molt enrere, veníem
de ser una de les comunitats que menys gastava en polítiques
socials i ara estam a la mitjana de polítiques socials. A mi els
nombres no em surten, els nombres no surten que destinam el
70% del nostre pressupost a polítiques socials, el 70,5%, el

percentatge més alt de la història d’aquesta comunitat
autònoma, i és molt complicat assumir aquest nivell de
despesa sense un esforç pressupostari molt important i sense
el convenciment de quin paper ha de fer l’administració
pública i de quin ha de ser l’estat del benestar que ha de tenir
una comunitat autònoma.

A més hem incrementat l’atenció a la dependència, hem
posat una renda social, hem finançat despesa sanitària, teníem
una sanitat que no era ni gratuïta ni era universal. Hem
recuperat tres dels treballadors públics per a aquesta feina
intensiva en recursos humans, com deia, que són la prestació
de serveis públics fonamentals, i a part, Sr. Font -no hi és-,
hem incrementat en 150 milions d’euros el finançament dels
consells insulars, que també tenen competències
importantíssimes per mantenir el nivell de prestació de
serveis públics i el nivell de benestar que té aquesta comunitat
autònoma.

En tema de les inversions i si amb aquest increment
pressupostari es pot fer tot el que havíem de fer, aquest és el
drama, un dels drames, de la legislatura 2011-2015, que no és
que no invertissin, és que no planificaven cap inversió, és que
no tenien cap projecte, ni en matèria mediambiental, ni en
matèria de serveis socials, ni en matèria educativa, ni en
matèria de salut, no tenien cap projecte per a aquesta
comunitat autònoma, no tenien una idea...

(Alguns aplaudiments)

... no tenien una idea de cap a on anàvem, el PP no sap cap on
va, normalment, però no sabien...

(Remor de veus)

... cap on... cap on anava aquesta comunitat autònoma.
L’envelliment de la població, la necessitat que aquesta
esperança de vida sigui de més qualitat de vida, una estratègia
de cronicitat, una estratègia de residències, una estratègia de
centres educatius que permeti assumir que som una comunitat
autònoma acollidora de persones que vénen a fer feina, perquè
som de les comunitats autònomes que més llocs de feina
generam.

I aquest és el drama, que no hi havia cap planificació, i es
va haver d’arribar al Govern, es va haver de planificar, es va
haver de cercar el finançament d’aquestes inversions, i s’han
començat tots els plans estratègics d’inversions en les
diferents àrees que estan en execució per impulsar el canvi
d’aquesta comunitat autònoma. No són 4.000 milions d’euros,
tant de bo fossin 4.000 milions d’euros, perquè tenim pla per
a aquesta comunitat autònoma per 4.000 milions d’euros.

En temes d’eficiència qualsevol que hagi vengut a les
compareixences, el grup de VOX no va venir a moltes de les
compareixences, però qualsevol que hagi vengut a les
compareixences sap totes les...

(Remor de veus)
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... tots els esforços en matèria d’eficiència que ha fet aquest
equip de govern. S’han revisat els recursos humans de totes les
conselleries, s’han reorganitzat i es continuen reorganitzant
efectius, s’ha revisat partida per partida per ajustar les
previsions a l’execució real de cada partida i fer la màxima
priorització possible per donar els millors serveis a la
ciutadania d’aquesta comunitat autònoma i per oferir el millor
projecte possible en aquesta comunitat autònoma per al 2020
i per a aquesta propera legislatura, un projecte transparent que
es pot veure als acords de governabilitat, als acords de Bellver,
que són el nostre full de ruta.

I continuam avançant en la central de compres de serveis
generals; en la central de compres del Servei de Salut, que ha
proporcionat estalvis de fins a 15 milions d’euros; hi ha un
projecte en marxa d’administració digital, un projecte en
marxa d’expedient electrònic accessible perquè els ciutadans
puguin revisar en quin estat es troben les seves tramitacions,
perquè el major nombre de tràmits possibles es puguin fer
electrònicament; s’ha fet un pla d’eficiència a tots els
hospitals públics i  s’hi aprofundeix. Tot això per gastar bé,
com s’ha gastat aquesta passada legislatura i, com he dit abans,
de la millor manera que es pot gastar, que és millorar la vida
de la nostra comunitat autònoma, de la gent de la nostra
comunitat autònoma i millorar el futur i les perspectives
d’aquesta comunitat autònoma.

En tema d’ingressos, jo crec que ja queda més que
justificat que les previsions d’aquests ingressos són prudents,
de fet amb l’Estat tenim un 30% del sistema de finançament
ja comunicat i la resta de les previsions estan contrastades
amb organismes de referència, com és l’AIRef, amb altres
comunitats autònomes i amb el propi ministeri, encara que no
tenguem una comunicació certa.

Quan el PP em parla d’inversions, de les inversions que no
es fan, o ve aquí amb les fitxes de les empreses públiques,
pens que si comparam..., que no saben què fem, perquè si
comparam qualsevol fitxa de qualsevol empresa pública dels
anys en què governava el PP la inversió és infinitament menor.

(Se uns veu de fons inintel·ligible)

Vull dedicar, però, aquesta darrera intervenció a defensar
una altra vegada els pressuposts que presentam a aprovació per
a aquesta comunitat autònoma, perquè pens, sincerament, i
estam convençuts com a equip de govern, que és un bon
pressupost per millorar la vida de les persones d’aquesta
comunitat autònoma. Són uns pressuposts raonables, adaptats
a la realitat econòmica i social de les Balears i del nostre
entorn. Hem dit que són uns pressuposts responsables i que
donen resposta als compromisos que tenim amb els ciutadans
des del moment que hem configurat un nou govern. Són uns
pressuposts, ho hem dit diverses vegades, que garanteixen el
nivell de prestació de serveis públics que s’ha consolidat
durant aquests darrers quatre  anys i que continuarà sent la
prioritat d’aquest equip de Govern. Són uns pressuposts que
blinden les polítiques socials i que garanteixen l’estructura de
tots els serveis i que fa possible que augmentin en els aspectes
més necessaris. Aquests pressuposts augmenten, malgrat que

els pesi a alguns, novament la despesa social per al 2020, i
disposen de més pressupost que mai per a polítiques socials.

A Salut es consolida el model sanitari que dóna prioritat a
l’atenció primària i a l’estratègia de cronicitat i s’adapta a les
necessitats actuals i futures de la població. Això és
planificació, això és mirada llarga. Es mantenen també les
inversions en centres d’atenció primària, l’atenció a persones
amb malalties cròniques, en els projectes de reconversió de
Son Dureta a Mallorca, de Verge del Toro a Menorca i de Can
Misses a Eivissa.

A Educació superam la xifra històrica dels 1.000 milions
que va sorgir en el pressupost de 2019 i augmenta el nombre
de professors en 359, fins arribar a un total de més de 13.000
professors que donen classes als nostres infants. Augmentam
la partida d’educació de 0 a 3 anys en 1 milió d’euros i fem un
fort nivell d’inversió en infraestructures educatives; un
pressupost que només el 2020 és quatre vegades superior a tot
el que va invertir el Partit Popular en la legislatura 2011-
2015. 

A Serveis Socials reforçam l’atenció a la dependència, fem
front a l’augment de l’esperança de vida i invertim en noves
residències a Maó, Es Castell, Formentera, Marratxí i a Palma
i als centres de dia de Porreres i Calvià.

A Habitatge, diguin el que diguin, hi destinam el pressupost
més alt de la història d’aquesta comunitat autònoma, un total
de 40 milions d’euros destinats a habitatge públic, per superar
el repte de l’accés a l’habitatge que tenim en aquesta
comunitat autònoma, amb la previsió de construir 505
habitatges i tenir 71 licitacions a finals d’aquesta legislatura.

A Mobilitat entraran en servei les noves concessions del
servei d’autobús per carretera de Mallorca, una passa que
permetrà millorar i ampliar les freqüències i implementar
noves rutes.

A Treball continuam amb l’aposta per les polítiques
laborals, hi destinam més de 100 milions d’euros. La inversió
per a cada persona desocupada serà de 1.916, més que el triple
del pressupost de 2015.

A Medi Ambient, ja ho hem dit, les actuacions de millora
de sanejament i la depuració d’aigües sumarà 153 milions
d’euros, amb actuacions a totes les Illes, com la nova estació
de bombeig a Es Migjorn Gran, a Menorca, les obres de
finalització de l’emissari submarí de Ciutadella, a Menorca, o
la millora dels decantadors de Can Bossa, a Eivissa. I també,
pel que fa a l’abastiment d’aigua, la remodelació de la
dessaladora de Formentera.

El pressupost de Transició Energètica puja com mai, amb
una aposta per la mobilitat sostenible i per fomentar l’ús
d’energies renovables. Avançam en l’execució del Pla
d’indústria, en la internacionalització de les nostres empreses,
la digitalització de les nostres empreses, en l’emprenedoria,
en cooperativisme i en responsabilitat social corporativa.
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A Agricultura el compromís de la comunitat autònoma és
superior al de qualsevol altra comunitat autònoma, destinam
un volum d’un 40% de recursos propis a les subvencions al
sector agrari, al foment de l’activitat agrària, al relleu
generacional i a la incorporació de les dones, superior a la
mitjana d’altres comunitats autònomes, que és només del
18%.

A Presidència, Cultura i Igualtat no defallim en la lluita per
a la igualtat entre homes i dones i també apostam per les
inversions culturals, de les quals vull destacar que es farà la
seu de l’Orquestra Simfònica de les Balears, que deixarà de
ser l’única orquestra simfònica que no té seu a Espanya.

I això són fets i això són actuacions que preveu aquest
pressupost, uns comptes que afronten els reptes i les
necessitats que tenim com a societat i anteposen en primer
lloc les polítiques socials a la vegada que mantenim el ritme
d’inversions necessari per afrontar els reptes d’aquesta
comunitat autònoma. Són uns pressuposts socials que
consoliden els avanços assolits i dels quals esperam el suport
d’aquesta cambra.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Ara correspon la
intervenció dels altres grups parlamentaris, i he de demanar als
seus portaveus quins dels grups pensa posicionar-se en contra
de les esmenes defensades.

LA SRA. CANO I JUAN:

El Grup Socialista. 

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, bon dia, MÉS per Mallorca també.

EL SR. LÓPEZ I SORIA: 

Unidas Podemos, también. 

EL SR. PRESIDENT:

Grup Mixt? Sra. Font, el Grup Mixt?

LA SRA. FONT I MARBÁN:

En contra.

EL SR. PRESIDENT:

Idò, correspon començar aquest torn d’intervencions, pel
Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la Sra. Sans.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Aquest any, com hem vist, hi ha quatre
grups parlamentaris que han decidit presentar una esmena a la
totalitat als pressuposts de la comunitat autònoma per a l’any
2020, que, com hem vist, han estat el Partit Popular,
Ciutadans, El Pi i VOX.

(Remor de veus)

Cal recordar la importància d’una esmena a la totalitat ja
que si surt aprovada significa retornar el projecte de llei de
pressuposts al Govern i prorrogar els existents. És per això
que els motius esgrimits per presentar una esmena a la
totalitat haurien de ser contundents i molt coherents, però, és
clar, l’oposició es pot permetre el luxe de presentar qualsevol
cosa i opinar amb rigor o sense, sobretot quan opta per un rol
no constructiu sinó de pur desgast del Govern, encara que això
suposi presentar esmenes a la totalitat als pressuposts més
socials de tota la història de la comunitat.

Aquests pressuposts s’han elaborat amb prudència i rigor.
Hem de tenir en compte diversos motius: el primer, la
desaccelaració econòmica que tots els indicadors apunten que
arribarà a nivell global, entre altres coses per mor de la guerra
comercial entre Xina i Estats Units o de la incertesa del
Brexit. El segon motiu, la falta d’un govern estatal sòlid els
darrers anys ha provocat que no tenguem uns pressuposts
generals de l’Estat els quals, per cert, tombats pel PP i
Ciutadans, que la conseqüència immediata és que seguim amb
els pressuposts prorrogats de Mariano Rajoy.

Aquest fet ha provocat que no puguem gaudir d’uns
pressuposts progressistes, socials i bons per al conjunt de la
societat espanyola i també ha suposat que les comunitats
autònomes haguem hagut d’abordar uns pressuposts sense
previsions estables i sense interlocutors clars, amb la
incertesa pel que fa a alguns elements, com per exemple
l’aprovació d’un nou finançament autonòmic que hauria de ser
més just amb els illencs i les illenques.

I així i tot aquest govern progressista, que ara és exemple
a nivell estatal, ha fet els deures i ha presentat uns pressuposts
que posen l’accent on toca, en la defensa de la gent que més
ho necessita. S’ha fet un esforç per presentar uns pressuposts
socials que aprofundeixin en l’estat del benestar.

Quina persona que cerqui el progrés i vulgui el bé per a
aquestes illes, coneixent el context actual que ens envolta,
votaria a favor d’una esmena a la totalitat sense arguments
convincents i forts?

Ara sembla que s’obri un nou horitzó a la política d’aquest
país amb el possible govern de coalició, la qual cosa són molt
bones noticies per al manteniment dels drets socials dels
ciutadans i ciutadanes d’aquest país. Les polítiques
progressistes no sols es veuran aquí a les Illes, com hem vist
aquests darrers anys, sinó que ara també les veurem a tot
l’Estat, i tanta sort! Sembla que l’educació pública, la sanitat
pública universal i els serveis socials es troben fora de perill,
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almanco quatre anys més, enfora de les tisores que tant
agraden a la dreta.

I a mi em fa la sensació que al Partit Popular i als seus
socis els molesta que no es retalli en drets socials, en
prestacions, en personal de sanitat o d’educació, supòs que
quatre anys, o més ben dit, ja que mira cap a cinc a l`oposició,
sense poder passar la tisora, ja comencen a pesar-los massa.
Deu ser per això que en algunes comunitats autònomes han
acabat formant govern amb el suport de l’extrema dreta.

Doncs bé, aquest govern, davant aquest tipus d’oposició, ha
fet uns pressuposts ajustats, realistes on ha continuat posant
al centre les polítiques socials. Com dic, aquest govern
consolida les polítiques socials i aposta per la diversificació
del model productiu de les nostres illes per a no dependre
únicament del turisme, només així es pot estar preparat. 

Per a les dretes la previsió no és mai necessària si
tanmateix fan pagar les retallades a la majoria social i ni tan
sols s’adonen de l’agonia que això suposa per a les famílies.
Aquesta és la diferència entre uns i altres. Si vostès
governassin avui haguessin sortit en aquest faristol defensat
les retallades en personal de sanitat o educació, com feren
anys enrere i dormiren tan a gust. O és que ja no recorden quan
Bauzá era al capdavant del Govern? Vostès retallaren més de
400 milions d’euros, acomiadaren uns 1.300 professionals de
la sanitat pública, 800 del sector educatiu i molts més en àrees
tan importants com els serveis socials, que els vàreu
desmantellar quasi al complet. Sí, això és el que fan vostès
quan governen.

I què es pot dir davant l’esmena a la totalitat del Partit
Popular? Es podria esperar una oposició responsable, però, ja
que no és així, l’únic que n’extrec de positiu és que a la fi
sembla que han decidit acceptar que l’impost de turisme
sostenible ha vingut per quedar-se. Això sí, ja haguessin pogut
tenir un poc de visió i responsabilitat quan el varen eliminar,
ja que parlam que s’haguessin pogut recaptar 1.000 milions
d’euros que s’haguessin pogut invertir de forma positiva a les
nostres illes, tanta sort que ara sembla que els preocupa, tot
són passes encara que siguin dins el context de criticar el
govern actual.

Com he comentat una oposició responsable necessita cert
rigor, cosa que es troba a faltar quan llegim el punt 1 de
l’esmena a la totalitat del Partit Popular. Per què no llegeixen
l’informe 66/2019 de l’AIReF que fa uns quinze dies sortia
publicat a la seva pàgina web, on avala les previsions
macroeconòmiques de les Illes Balears? Concretament diu:
“al no tener sesgos al alza de la previsión del PIB”, i també
diu: “puede verse como las previsiones del PIB para Illes
Balears se sitúan dentro de los intervalos de confianza”.
Però, és clar, l’oposició només cerca desgastar, tant els fa
contrastar el que diuen o mentir en seu parlamentària. 

Rigor, rigor és el que ús fa falta, però, vaja, pot arribar a
ser comprensible ja que estaran vuit anys seguits a l’oposició
i al Govern de l’Estat sembla que, com a mínim, estaran quatre
anys votant el mateix que l’extrema dreta en l’oposició. I en

aquest context, mentir per tal de desgastar el govern actual
entenc que dins la seva lògica és legítim, però ja els dic que en
la nostra no.

La pressió fiscal és elevada. El discurs de la dreta, un
discurs enganyós amb la ciutadania, sempre parlen de baixar
imposts de forma populista per tal d’arribar als que més els
costa arribar a final de mes. El que després mai no expliquen
és com mantenen els serveis bàsics i públics, d’on retallau.
Però, és clar, ja sabem que el que cerca tota aquesta bancada
de la dreta és l’externalització del serveis públics per tal
d’afavorir els negocis privats a costa de l’ofegament i la
desesperació de la ciutadania, almanco podríeu ser sincers, ja
que al cap i a la fi això és el vostre model.

I escarrufa pensar que gent que en teoria representa la
ciutadania vol destruir l’estat del benestar en benefici d’una
minoria poderosa, privilegiada, i en perjudici d’una majoria
social treballadora. Idò aquí ens hi trobaran davant, mentre les
forces progressistes sumin estaran al capdavant, els drets
socials es mantindran intactes i és per això que no entrarem
dins el seu joc de l’elevada pressió fiscal. 

És més, des d’Unidas Podemos som molt clars: hem
defensat i defensarem que s’acompleixi l’article 31 de la
Constitució, que diu: “Tothom contribuirà al sosteniment de
les despeses públiques d’acord amb la seva capacitat
econòmica, mitjançant un sistema tributari just inspirat als
principis d’igualtat i progressivitat”, és a dir, sense deixar que
les grans fortunes evadeixin imposts mitjançant enginyeria
fiscal, mecanismes que la dreta ha afavorit perquè encara que
siguin injusts trobin una bretxa legal.

L’extrema dreta parla de “xiringuitos”, és clar, i ho diu una
formació política el líder de la qual, Abascal, el cadell
d’Esperanza Aguirre, aquesta mateixa el 2010 el va nomenar
director de l’Agència de Protecció de Dades de la Comunitat
de Madrid, una agència que no va servir per a res, però que a
Abascal li va servir per tenir un sou més elevat que el del
mateix president d’Espanya, de quasi 90.000 euros.

Supòs que per això es deuen creure que el sector públic
instrumental en lloc de ser entitats i organismes que donen un
servei que afecta els interessos de la nostra comunitat
autònoma amb la finalitat de promoure el desenvolupament
econòmic i social, es deuen creure que és com el que feia
Aguirre, que va muntar per al seu líder un lloc on donar-li un
sueldazo per tota la cara, a costa del contribuent.

Però si volem parlar de fundacions que es puguin
considerar “xiringuitos”, podem parlar de la Fundació
Francisco Franco, subvencionada pel Govern d’Aznar i avui
vigent a pesar que la Unió Europea...

(Alguns aplaudiments)

... insta Espanya a il·legalitzar aquest tipus de fundacions. I per
aquestes coses cal seguir apostant per la memòria històrica en
aquesta comunitat autònoma i a tot el país; les inversions en
aquestes polítiques són més necessàries que mai, davant el

 



754 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 14 / 19 de novembre de 2019 

discurs feixista de l’extrema dreta que ens vol dur de nou a una
Espanya en blanc i negra, que tant enyoren fins i tot aquelles
persones que ni tan sols hi han viscut.

Mirin, i deixant les bromes dels “xiringuitos” a un costat,
que per a vostès les més de 1.000 dones assassinades per
violència masclista no suposi una xacra social és perquè s’ho
facin mirar. Més de1.000 dones assassinades des del 2003, en
què es varen començar a comptabilitzar, això sí, sense tenir en
compte tots els tipus d’assassinats perquè, com sabeu, es
troben limitats a les parelles i als seus fills, així que són
moltes més.

Doncs per a nosaltres això és molt important i per aquest
motiu continuarem apostant i pressupostant partides a
polítiques d’igualtat. Vostès continuïn mirant cap a un altre
costat, o pitjor encara, intentant desviar directament el focus
de forma conscient. Nosaltres seguirem apostant per
polítiques en matèria d’igualtat de forma contundent.

A Ciutadans tenc poc a dir-los perquè podria dir-los el
mateix que he comentat a l’extrema dreta ara, ja que el seu
discurs és el mateix, però una mica més moderat.

Així doncs, com ja he dit, aquests són uns pressuposts
molt socials, però, a més, tracten altres aspectes que cal posar
de relleu, ja que contribueixen a diversificar el model
productiu de les nostres illes i a garantir la qualitat de vida de
la ciutadania avui i en el futur. En aquest sentit, ens
congratulam de saber que en aquest pressupost es podrà posar
en marxa l’Institut Balear de l’Energia, un ens que impulsarà
definitivament la transició energètica, en permetre al mateix
temps una expansió de l’ocupació amb alt nivell de formació
i la reducció dels costs de l’energia elèctrica per part
d’empreses a particulars. Una política fonamental per millorar
la competitivitat i qualitat de vida de la ciutadania de les
Balears. 

A més, aquest impuls a un sector productiu diversificat, no
pot deixar enrera el sector primari de les Illes Balears. Pel que
fa a la Conselleria d’Agricultura cal destacar que el 40% dels
comptes provenen de fons propis, una xifra molt superior a la
mitjana d’altres comunitats autònomes. El pressupost de la
Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació per a l’any
2020 suposen un compromís clar amb el sector primari, a més
garanteixen les actuacions i els projectes necessaris per a
aquests sectors, així com la convocatòria de línies d’ajuda
necessaris.

A més, també voldria posar en valor l’esforç que està fent
la conselleria, ja que amb el règim especial agrari, a part de
tots els beneficis que suposaria per a la nostra pagesia,
significaria que els fons que arribarien d’Europa serien molt
superiors i l’esforç pressupostari del Govern podria dedicar-
se a altres despeses de la conselleria, com per exemple en
més innovació i més modernització del sector. I aquest REA
té el mèrit d’haver-se elaborat amb el treball i consens del
sector, i esperam que tiri endavant.

Una oposició responsable presentaria esmenes parcials per
intentar millorar uns pressuposts tan socials com els actuals
i més sabent el context que he comentat al principi de la meva
intervenció. Lamentam que avui el rol de l’oposició únicament
sigui el de desgastar el Govern de les Illes Balears.

Des d’Unidas Podemos, com hem dit, no donarem suport
a cap esmena a la totalitat de les presentades i voldríem agrair
el treball en equip que s’ha realitzat des del Govern per poder
presentar aquests pressuposts.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sans. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula la Sra. Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sr. President, senyors i senyores diputats. El que
avui debatem aquí té més transcendència i resulta tan
important per als ciutadans i ciutadanes de les illes, que des de
MÉS per Mallorca no podem més que indignar-nos davant
alguns discursos demagògics que tant avui com en els darrers
dies hem escoltat per part d’alguns partits en relació al
pressupost.

Elaborar un pressupost en temps de dificultats no és una
tasca gens fàcil, crec que amb això hi coincidim tots, al
darrera hi ha moltes hores de feina, d’esforç, d’anàlisi, de
reflexió i segurament de tensió. Per aquest mateix motiu
voldria que les meves primeres paraules siguin d’agraïment a
totes les persones que han intervengut en la seva redacció i
especialment a la consellera responsable.

Dit això, compartiran amb mi que pressupostar és
expressar de manera numèrica negre sobre blanc la voluntat,
en aquest cas del Govern, de continuar fent realitat el projecte
que a les darreres eleccions autonòmiques varen avalar amb el
seu vot la immensa majoria dels ciutadans d’aquestes illes.
Avui no només parlam de números i de partides
pressupostàries, parlam de fer política, parlam de seguir
construint un projecte al servei de la gent d’aquestes illes. En
aquest context des de MÉS per Mallorca tenim el
convenciment que el debat i l’intercanvi de parers que avui
tenim, serà com a mínim clarificador.

És cert que el pressupost que avui presenta el Govern i que
algunes formacions volen tornar enrera amb les seves
esmenes a la totalitat, s’ha elaborat en un context de dificultat,
i no ho dic només pensant en la conjuntura econòmica, que
també, i que evidentment suposa aplicar rigor i ser molt
escrupolosos, hem de ser rigorosos tant en l’estimació
d’ingressos com amb la mateixa execució, sempre cercant
l’eficiència, l’eficàcia i, per descomptat, eliminar duplicitats
i evitar la despesa innecessària o supèrflua, com s’ha fet
aquests quatre anys passats. I aquí, segurament en el que no pot
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ser una despesa supèrflua, és on trobarem les diferències
entre uns i els altres, entre els partits progressistes i aquells
que no ho són. El pressupost públic actua com una palanca o
ha d’actuar com a palanca per traslladar la millora econòmica
a tots els sectors de la societat, per aconseguir una societat
més igualitària, amb majors oportunitats per a tothom, major
progrés i cohesió social i que es reparteixi millor la riquesa
que es genera a les Illes Balears.

La gestió del Govern ha demostrat que l’augment continuat
del pressupost social i d’inversió pública és compatible amb
el compliment dels objectius d’estabilitat, dèficit, deute i
regla de despesa. Aquests pressuposts continuen amb aquesta
línia, aquest esforç ha permès reduir en tres anys el
diferencial del pressupost destinat a polítiques socials que
tenen les Illes Balears respecte de la resta de comunitats
autònomes, ja ho ha dit la consellera: hem reduït el diferencial
de despesa en termes per càpita de les polítiques socials de
les Illes Balears respecte de la mitjana estatal.

De fet, darrerament hem escoltat massa vegades, i jo crec
que la companya que m’ha precedit també ho ha comentat, que
l’administració només manté “xiringuitos”. Idò no, destinar
doblers per fer una societat més igualitària no és mantenir cap
“xiringuito”, ni és una despesa supèrflua; l’accés de tothom a
la sanitat universal no és una despesa supèrflua, tot el contrari;
eliminar el copagament sanitari no és una despesa supèrflua;
blindar els serveis públics i evitar que caiguin en mans
d’empreses privades, no és una despesa supèrflua; defensar la
nostra cultura i la nostra llengua no és una despesa supèrflua;
consolidar les polítiques socials, salut, educació, serveis
socials, ocupació i habitatge, amb una despesa social del
70,5% del to tal de la despesa no financera i una evolució
d’aquesta despesa des del 2015 al 2020 del 34%, amb un
increment total de 783,54 milions d’euros, és un argument
fonamental per donar suport a aquests pressuposts. Només per
això ja valdria la pena.

En conseqüència, el nostre  grup, per responsabilitat,
rebutjarà les esmenes a la totalitat que avui presenten. Votar
en contra d’aquestes esmenes és una acció de responsabilitat
amb aquesta terra, perquè aquests pressuposts continuïn amb
el seu tràmit parlamentari i perquè puguin ser debatuts i
evidentment, si pot ser, millorats. Cal debatre, cal escoltar la
societat i també cal escoltar e ls  partits que facin una bona
oposició, una oposició, diguem, responsable, constructiva,
amb propostes concretes i no presentar un no rotund.

Bé, si analitzam les esmenes a la totalitat, per exemple la
d’El Pi, a nosaltres ens costa entendre que el seu llistat
justifiqui una esmena a la totalitat, des de MÉS per Mallorca,
perquè no hi ha un nou sistema de finançament, quan aquest no
depèn d’aquest Govern, perquè manté una pressió fiscal,
només augmenta el tipus general de l’impost d’actes jurídics
documentats que l’iguala a un 5%, igual que té la resta de
comunitats autònomes i que, a més, és per a operacions de
més de 200.000 euros; què l’ITS s’ha pervertit, però que a la
vegada es queixen perquè no es redueix en un 50%? També ho
trobam incoherent. Què no hi ha suficient suport al canvi de
model econòmic productiu, quan vostès mateixos diuen a la

seva esmena que és excessivament depenent del model
turístic , però a la vegada a un altre lloc ens diuen que es
queixen que no hi ha suficient política de reconversió  de
zones turístiques madures? Que no resol el problema
d’habitatge, quan en un escenari de contenció apuja aquesta
inversió un 5,8% i quan es neguen a donar suport a mesures de
regularització d’aquest tema?

De veritat que volen tornar enrera aquest pressupost,
aquest pressupost més social que mai han tingut les Illes
Balears? Jo  crec que no, quan vostè ha posat l’exemple, Sr.
Font, de les gambes i les llagostes, crec que pensava amb el
Sr. Company, no pensava en aquest govern, a vostè se li ha
girat la truita, jo crec que vostè pensava més amb el (...) i amb
les polítiques que du a terme el Sr. Company, o a mi m’ha fet
pensar això, o no sé, li ha fallat aquesta imatge, perquè parlant
de llagostes a mi em fa pensar en el Sr. Company, em sap greu.

(Remor de veus)

Bé, en relació a les esmenes a la totalitat...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, un poc de silenci, per favor.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

En relació amb les esmenes a la totalitat del Partit Popular,
de Ciudadanos i de VOX, bé, els tres insisteixen en el mateix,
que els ingressos estan inflats; el Partit Popular reclama que
l’impost de turisme sostenible s’hauria de destinar només a
turisme i a medi ambient. Jo crec que el conseller de Medi
Ambient avui li ho ha deixat ben clar i contundent: vostès no
saben què volen amb l’impost de turisme sostenible, un dia
diuen blanc, l’altre dia diuen negre, un dia el volen eliminar i
l’altre dia no. Idò aclareixi’ns, crec que ha quedat molt clar
que primer el que haurien de fer és que s’haurien d’aclarir.

El Sr. Company, a més, ha posat com a exemple de bona
gestió, he entès jo, els governs d’Andalusia i de Madrid. Bé,
Sr. Company, només per aquest exemple nosaltres ja votam en
contra de la seva esmena a la totalitat, ja li ho dic  per
començar, no?

(Remor de veus)

Si vostè el que defensa són aquestes polítiques em sap
molt de greu, però a MÉS per Mallorca no ens hi trobarà.

I per acabar, des de MÉS per Mallorca ens reafirmam en la
necessitat d’aprovar aquests pressupostos quan l’extrema dreta
de VOX afirma que es dediquen massa recursos a política
lingüística, a feminisme, a memòria democràtica i a polítiques
d’igualtat. Per a MÉS per Mallorca la defensa de la política
lingüística, del feminisme, de la memòria històrica i de les
polítiques d’igualtat són eixos fonamentals. És una vergonya
la seva negació de la violència masclista, els seus atacs de
caire feixista cap a les dones, cap a les persones LGTBI, cap

 



756 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 14 / 19 de novembre de 2019 

a les víctimes del franquisme. Ens trobaran molt ferms davant
tots aquests atacs, no ho dubtin.

Des de MÉS per Mallorca donam suport al Govern en base
a uns acords de Bellver que volem complir, aquest és el nostre
compromís. No obstant això, som ben conscients que dur
endavant els projectes serà complicat si no aconseguim d’una
vegada per totes el finançament que ens neguen des de Madrid,
un finançament just i en consonància amb les nostres
necessitats. La dependència dels serveis públics del sistema
de finançament estatal és de quasi un 50%; sense més
sobirania fiscal no tenim autonomia real sobre els nostres
imposts. Un sistema de finançament que no respecti el
principi d’ordinalitat és injust. Sense un vertader REIB, un
règim especial en marxa, l’Estat continua essent injust amb la
gent de les Illes. El retard en la posada en marxa del REIB per
causa de la inestabilitat política estatal perjudica les nostres
illes, i ho hem de dir clar, tots. En tema d’inversions encara no
hem vist un duro, i el règim especial fiscal està dins un calaix,
això ho hem de reconèixer, una irresponsabilitat que afecta
aquests pressuposto i el benestar de la gent que denunciam des
de MÉS per Mallorca.

Aquest és el bessó, jo crec que en això amb el Sr. Font sí
que hi coincidesc, aquest és el bessó, aquesta és la clau, aquest
és el vertader debat. Som la segona comunitat que més aporta
a l’Estat i en canvi la novena a l’hora de rebre, cal posar límits
a un sistema pervers que ens castiga i ens penalitza. L’actual
sistema empobreix les Illes Balears a partir d’un espoli fiscal
per part de l’Estat espanyol que repercuteix en la vida de les
illenques i dels illencs. Si no milloram el finançament de la
nostra hisenda la gent d’aquestes illes continuarà disposant
d’un estat de benestar inferior i d’una menor inversió pública.
Per això ha arribat el moment de dir que ja n’hi ha prou. És
més, si això no canvia, i ha de canviar, no podrem avançar-nos
als nous escenaris, i precisament aquest és el principal repte,
mantenir el dinamisme econòmic, corregir els desequilibris
territorials i socials, i definir d’una vegada per totes el nostre
model econòmic. 

Mentrestant el pressupost del Govern serà el que serà.
Amb tot, aquest és un bon pressupost; s’ajusta a la realitat del
moment i res no té a veure amb l’apocalipsi que intenta
dibuixar la dreta. Viuen allunyats de la realitat i d’aquest
moment crucial.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Pel Grup Parlamentari
Mixt té la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Hem demanat el torn en
contra perquè aquest és el vot que ens agradaria fer, i aquest és

el vot en què ens agradaria trobar-nos... Per què? Per
començar...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Castells, perdoni. El president ha demanat quins grups
es posicionaven en votar en contra de les esmenes de
devolució. Acaba de dir el contrari...

(Se sent de fons el Sr. Castells i Baró que diu: “Votarem
en contra”)

Votaran en contra? No, no, no, el president ha demanat als
grups parlamentaris que no havien presentat esmena a la
totalitat com pensaven posicionar-se, perquè el debat s’ordena
de manera diferent.

(Es torna sentir de fons el Sr. Castells i Baró que diu:
“(...) votarem en contra”)

En contra de les esmenes... D’acord, molt bé, moltes
gràcies. Continuï.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Per començar, deia, per la raó òbvia que el nostre grup no
ha presentat esmena a la totalitat, i per tant no pensa donar
suport a cap esmena a la totalitat, però, per altra banda, també
és ben sabut que tenim objeccions importants a aquest
pressupost, les hem posat de relleu durant aquests dies i jo,
Sra. Consellera, les tornaré repassar, i m’agradaria saber la
receptivitat que tenen per part del Govern aquestes
objeccions.

L’objecció principal que tenim, perquè de vegades
evidentment quan assenyalem la lluna mirem més el dit que la
lluna, no?, l’objecció principal que nosaltres tenim coincideix
amb algun dels arguments que han exposat els grups
esmenants, i és que, malauradament, i per motius que sabem
i que jo sé que el culpable no és el Govern, aquest pressupost
té moltes limitacions per fer el gran repte que tenim en la
política financera i econòmica de les nostres illes, que és
afavorir un canvi de model. Evidentment, tenim molt poca
disponibilitat, tenim molt poc pressupost disponible per poder
fer aquest canvi de model, i després ja parlarem de l’impost de
turisme sostenible i la funció que juga en aquest escenari.

Aquest canvi de model, vaig seguir amb molta atenció la
compareixença del vicepresident, del conseller Yllanes, que
es el responsable del canvi de model en aquest govern, i van
sorgir idees molt bones, molt positives, i modestes, per
exemple fer un postgrau per preparar els gestors del canvi en
el món empresarial, en el teixit empresarial de les Illes
Balears. Va ser un poc... decebedor; li vaig fer la pregunta
sobre com es donaria suport al producte balear amb
l’exigüíssima quantitat de 100.000 euros; va dir: “bé, això és
per donar suport a les associacions del producte balear”, i això
posa de relleu com de limitats estem per fer aquest canvi. A la
seva conselleria, Sr. Yllanes, té un pressupost de 33 milions
d’euros, si no m’equivoco, despesa directa, i per tant ens
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trobem que una conselleria que hauria de ser fonamental per
a aquest canvi de model econòmic, per aquesta situació global
en què estem, per aquesta falta de finançament i aquestes
restriccions pressupostàries, té unes limitacions tan grans
com per només poder destinar 100.000 euros al producte
balear.

Per tant he volgut començar per aquí per posar en context
les objeccions, que nosaltres hem fet públiques, que tenim a
aquest pressupost, que fan referència sobretot a l’apartat
d’inversions; això vaig tenir ocasió de parlar-ho amb vostè a la
seva compareixença, Sra. Sánchez, respecte del discurs sobre
les inversions. Vostè mateixa avui ho ha tornat fer, es parla de
les inversions i sembla que com més invertim més ben gastats
estan els doblers, i jo ja li vaig posar l’objecció de dir, bé, a
veure, les inversions no són bones per se, és a dir, hem de
veure realment el cost que tenen, el retorn social i econòmic
que tenen, i per tant la rendibilitat que tenen. Vostè ha demanat
a la seva segona intervenció, crec, on malbaratam; dirigint-se
als grups que esmenaven ha dit “on malbaratam?”; jo ja ho he
dit avui, fent una pregunta oral a la presidenta, i ara ho tornaré
a dir, on malbaratam: doncs en inversions que són
insostenibles perquè generen uns costos de manteniment que
encara graven més les nostres finances i que per tant no
podem sostenir.

Les inversions són bones o dolentes? Depèn. No podem
dir que totes les inversions són bones. Evidentment, i aquest
és un punt a favor del pressupost que vostè presenta i que
nosaltres volem també defensar com a consecució pròpia,
quan es té un pressupost tan important en despesa social
evidentment el que hem de mirar de les inversions socials és
el seu retorn social, el seu retorn social sempre que siguin
econòmics sosteniblement, és a dir, en una inversió social no
podem mirar només quin és el retorn social, després hem de
saber si la podrem sostenir. Hem de fer un hospital?, sí; hem
de fer escoles?, sí, però després hem de saber que la despesa
corrent que generaran cada any és sostenible.

Doncs si això passa amb les inversions de caràcter social,
encara més amb les inversions que són de caràcter econòmic,
com seria fer un port, o fer millores en ports, o fer millores
en aeroports, o fer un ferrocarril, o fer una carretera. Són
inversions en què la importància del retorn econòmic encara
és molt més important, encara és molt més important perquè
si no sí que directament és malbaratar els doblers. I vostè em
preguntava on malbaratam; doncs fent un..., invertint en una
línia de metro que ja és altament deficitària. La Sra. Presidenta
m’ha replicat dient-me que aquesta és la meva opinió personal.
Sra. Presidenta, amb tot el respecte, opinió personal és dir que
aquest metro arribarà a tenir 590.000 usuaris més quan ara en
té 700.000, això sí que em sembla una opinió personal. És
clar, e l paper ho aguanta tot i les respostes orals també ho
aguanten tot, però va molt més enllà de l’opinió personal posar
en dubte que una línia de metro  que ara té 700.000 usuaris
perquè l’allarguem amb una línia tendrà 590.000 usuaris més,
que és el que vostè m’ha dit. Sincerament jo, i també amb tots
els respectes, crec que això sí que és una opinió personal. 

Hi ha alternatives, hi ha alternatives, el meu grup està
totalment a favor del transport públic, hi ha alternatives, hi ha
alternatives, sense anar més enfora, amb el nivells d’usuaris,
que jo he agafat la dada que va donar el conseller la setmana
passada que tendria, cinc expedicions d’un bus, Sra.
Consellera, cinc expedicions d’un bus podrien transportar
aquesta gent. Quan una línia mitjana del transport
metropolitans de Palma fa 150 expedicions al dia, 150
expedicions al dia, amb cinc expedicions al dia tendríem
coberta aquesta necessitat per a la qual vostè posa en el
pressupost 10 milions enguany i 10 milions l’any que ve, per
tant, 20 milions d’euros.

Després, quan hem parlen de la disminució de CO2, clar, a
veure, si tenim en compte que tota l’energia fins a l’elèctrica
que es consumeix a Balears està produïda per una central
elèctrica, sembla que també són dades que conviden a repassar
i a veure si estan fonamentades o no. 

M’ha sobtat, Sr. Font, m’ha sobtat que vostè hagi dit,
“nosaltres sí que estam a favor del tren a Son Espases”, clar,
és que aquest tren no va a Son Espases, va al ParcBit, eh?, el
tema de Son Espases és un problema que ja veurem com el
resolem perquè és molt difícil fer arribar el tren a Son
Espases. M’ha sobtat, Sr. Font, i no sé si és que..., ens hem
confós amb el tema de Son Espases, però sí que jo li volia fer
veure que aquest tren al ParcBit és la llagosta, aquest tren és
la llagosta, el que passa és que vostè a vegades, Sr. Font, i ja
sap que hi estam d’acord en moltes coses, li faig una crítica,
perquè veig que el seu grup té una certa tirada també cap a un
cert tipus de despeses sumptuària que el PSIB normalment sol
posar en els pressuposts com per exemple en el seu moment
va ser la Facultat de Medicina, que vostè ho veia com un
projecte d’Estat, igual que crec que ara deu veure el metro al
Centre Bit, i que està servint, Sr. Font, la Facultat de Medicina,
perquè actualment els balears amb els nostres imposts
financem la formació en Medicina d’un gran percentatge
d’estudiants que vénen de fora a estudiar aquí. Aquestes son
les despeses sumptuàries que li dic i que hem de mirar
realment la sostenibilitat econòmica que tenen i el retorn
social que tenen.

Tot això evidentment, tota aquesta crítica que jo faig amb
aquesta inversió hem poden dir, home, com és que ha dedicat
tant de temps a parlar de 10 milions d’euros, bé, dedico tant de
temps perquè això fa referència a l’instrument d’assignació
dels recursos de lliure disposició més important que tenim,
que és el fons de l’impost de turisme sostenible. És a dir, jo
ja entenc que el pressupost que es fa és el que es pot fer i jo
fins i tot ho he dit, em sembla que ho he dit a alguna
compareixença, jo no ho podria fer gaire millor perquè els
recursos són els que són i les necessitats són les que són,
però clar, tenim un instrument d’assignació de recursos de
lliure disposició i el més important que tenim és l’impost del
turisme sostenible, per tant, clar, si dedicam el 10% d’aquest
impost a una inversió que no em sembla adequada, doncs,
realment aquesta és una objecció important a aquest
pressupost.
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Per tant, el fons del turisme sostenible és molt més que
100 milions d’euros. Sense anar més enfora, ahir, ahir mateix,
el Consell Insular de Menorca va aprovar per unanimitat una
resolució instant el Govern a revisar aquesta distribució, és a
dir, per unanimitat tots els grups presents al Consell de
Menorca hi varen votar a favor. Com vostès poden comprendre
el meu grup, o el meu partit que com saben és MÉS per
Menorca, no pot venir aquí i ser aliè que ahir el Consell de
Menorca amb el vot a favor del PSIB, amb el vot a favor de
Podem i amb el vot a favor dels partits de l’oposició, en aquest
cas Ciutadans i el PP, que va ser qui fer la proposta, varen
votar a favor de demanar aquesta revisió.

Anem en compte amb l’impost de turisme sostenible, que
és l’altra gran crítica, a banda de quin ús es fa de determinades
inversions, que jo no les voldria veure ni amb l’impost del
turisme sostenible ni en la resta del pressupost, anem en
compte en..., he utilitzat molt la paraula perversió, no?,
perversió, és a dir, fer servir per a una cosa diferent del que
toca perquè, ara no hi és, em sap greu, però bé el cito només,
diguem, sense criticar, el conseller March va citar aquella
famosa frase de Felipe González, “gat blanc, gat negre, és
igual, l’important és que caci rates, no?”, escolti no, perdoni,
no, aquí el color del gat no és indiferent, no es indiferent
perquè si vostès volen que les rates en lloc del gat negre les
caci el gat blanc, doncs, el que hem de fer és canviar la llei,
perquè aquí cadascú que agafa el micròfon per parlar de què va
l’ITS tothom diu, l’ITS serveix per a despesa mediambiental,
un dia el Sr. Yllanes deia “és per a despesa social”. Escoltin,
no, si és que només hem de mirar la llei, la llei estableix una
sèrie de punts, que per cert m’ha agradat que la Sra. Sans
digués, “l’impost ha vengut aquí per quedar-se”, val, ha vengut
aquí per quedar-se si el respectam i si el tractam bé perquè si
el feim servir per a qualsevol cosa i el feim servir per a
finalitats que no són a la llei, al finals ens el carregarem. 

És per això que nosaltres estam, i  hem estat tan crítics,
estam en contra i hem estat tan crítics amb aquesta distribució
de l’impost. Pos l’exemple, que per a mi és el més flagrant, de
voler pagar un conservatori de música amb aquests diners quan
no encaixa amb cap -ara no don la meva opinió, dic el que diu
la llei, la meva opinió no té cap importància, el que diu la llei-,
no encaixa amb cap dels punts que diu la llei una despesa en un
conservatori; que s’ha de fer, que s’ha de fer, perquè a més ja
estava pressupostat, no només estava pressupostat sinó que
fins i tot es va licitar, el que passa és que la licitació va quedar
deserta, per tant, ja estava al pressupost de l’any passat i que
evidentment s’ha de fer, però si el volem pagar amb l’impost
del turisme sostenible estarem donant raó, eh?, Sra. Sans,
vostè que deia al PP que l’impost de turisme sostenible ha
vengut aquí per quedar-se, és que fent aquesta distribució de
l’ITS els hi estam donant raons per carregar-se’l, els hi estam
donant raons per carregar-se’l perquè no l’estam destinant al
que toca. Per tant, ha vengut per quedar-se, jo així ho vull, així
ho defenso i per això estic en contra de la distribució que s’ha
fet.

En definitiva, Sra. Consellera, jo he volgut resumir les
grans objeccions que tenim al pressupost i a mi m’agradaria
que en la seva rèplica em digués si vostè veu possible , veu

possible reconsiderar aquestes inversions, veu possible que a
les esmenes parcials que evidentment presentarem per
reorientar aquestes desviacions vostè veu possible  que el
Govern s’ho replantegi i que per tant doni suport a les
esmenes que nosaltres presentarem perquè no es faci aquesta
despesa, en aquests moments, de l’allargament del metro de
Palma, ni es faci una despesa per pagar amb l’impost del
turisme sostenible despeses que no escauen a aquest impost.
Estarem molt atents a la seva resposta perquè en funció de la
seva resposta decidirem el sentit final del nostre vot.

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Socialista té
la paraula la Sra. Truyols.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyors i senyores diputats.
Vénen avui els grups parlamentaris  que no formen part del
Govern a tombar l’aposta ferma dels grups que signaren els
acords de Bellver per enfortir els serveis públics i mantenir
els  drets i les polítiques socials, fer efectiva una millor
redistribució de la riquesa i contribuir al creixement de
l’economia. 

Vénen vostès, Partit Popular, Ciutadans i VOX, socis de
govern d’algunes comunitats autònomes, a rebutjar el reforç
de les plantilles en educació, salut i serveis socials; la renda
social garantida; l’eliminació del copagament dels
medicaments; la millora de les llistes d’espera de la sanitat i
la reducció de les taxes universitàries. 

També vénen vostès a enfonsar el Pla de construcció
d’habitatges socials, les inversions en matèria de mobilitat,
eficiència energètica, aigua i medi ambient, la formació de
capital humà, la recerca i la innovació, l’aposta ferma per a
l’educació de 0 a 3 anys, la rebaixa fiscal per adquirir un
primer habitatge, i els beneficis fiscals per a lloguer també
d’habitatge. 

Vénen vostès a refusar les polítiques d’un govern
d’esquerres que prioritza el benestar de les persones per sobre
de les xifres, els percentatges, els límits quantitatius i les
retallades; perquè les esmenes a la totalitat de devolució
presentades al projecte de llei de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears és un rebuig absolut
al benestar dels ciutadans i les ciutadanes de les nostres illes,
és el rebuig a la determinació d’un model de govern pel qual
han apostat els ciutadans de les nostres illes, un model de
govern que té com a objectiu prioritari la defensa dels
interessos de les persones que pitjor ho passen.

No ens estranya gens que presentin esmenes a la totalitat
a aquest projecte de llei de pressuposts perquè veim ple rere
ple cada dimarts que dediquen els esforços a crear crispació,
desconfiança i alarmisme. El model que defensen vostès no té
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res a veure amb el que defensam els grups d’esquerres, per
això vostès són aquí i nosaltres som al Govern.

(Alguns aplaudiments)

Començant per l’anàlisi dels ingressos pressupostaris
parlen vostès d’ingressos inflats, partides pressupostades que
no hi haurien de ser, ingressos que pugen a través de préstecs
i d’un major deute. Mirin, per ingressos inflats, els ingressos
fantasma de la legislatura del Sr. Bauzá; els ho recordo:
l’impost sobre lloguer de vehicles d’empreses de rent a car...

(Remor de veus)

... l’impost sobre grans superfícies i l’impost sobre envasos,
que havien de generar quasi 60 milions d’euros i que ni tan
sols no varen aplicar; la denominada fiscalitat verda fictícia,
inexistent. 

Quant a les partides pressupostàries que no hi hauria
d’haver, segons vostès, just faltaria que el Govern no
pressupostés totes aquelles partides d’ingressos que no han
arribat però que són de tots els ciutadans i les ciutadanes
balears. Són nostres i les hem de seguir reclamant, de la
mateixa manera que hem de seguir reclamant una millora del
sistema de finançament i la part fiscal del REB; igual que hem
de seguir reclamant una major autonomia financera.

S’atreveixen a parlar de pressió fiscal massa elevada.
Recorden la baixada impositiva que va anunciar el Sr. Bauzá
per a rendes baixes i mitjanes que suposava que el contribuent
de l’IRPF amb rendes inferiors a 53.000 euros pagassin menys
imposts? Idò aquesta rebaixa la va dur endavant un govern
d’esquerres el mateix 2015, no el Sr. Bauzá, i perquè aquesta
baixada no suposés una minva dels ingressos tributaris es va
fer incorporant quatre trams nous a la tarifa autonòmica,
apujant l’impost a les rendes superiors a 70.000 euros, 90.000
euros, 120.000 i 175.000 euros. Progressivitat i justíc ia
tributària, es diu això.

Saben què paga d’ISD, d’impost de successions i
donacions, un fill que rep del seu pare una herència de
800.000 euros, dels quals 200.000 euros corresponen a
habitatge habitual? En aquestes illes es paguen 5.950 euros,
això és el que es paga. Saben què pagava una herència de 4
milions d’euros amb vostès?, un tipus nominal d’un 1%. És
això progressiu i just?, no; i ara saben el que pagaria aquesta
herència?; bé, idò des de la reforma amb efectes a dia primer
de gener de l’any 016 aquesta herència de 4 milions d’euros
pagaria un tipus nominal del 20%. Això també és
progressivitat i justícia fiscal.

(Alguns aplaudiments)

I també els he de recordar que hem abaixat els impostos
als joves que lloguin un habitatge,  a totes les famílies amb
fills fins a 5 anys per poder conciliar la vida laboral i familiar,
a les famílies que tenen fills que estudien a fora per no poder
accedir a una plaça de la Universitat de les Illes Balears, als
discapacitats, als treballadors que per motiu de trasllat del seu

lloc de feina a una altra illa han de llogar un habitatge, als que
inverteixen en infraestructures mediambientals sostenibles, i
això també és progressivitat i justícia fiscal. Per cert, hi eren
aquestes deduccions, a la legislatura del Partit Popular? No.

Saben a quant pugen tots els beneficis fiscals que arriben
a rendes baixes?, a 86,7 milions d’euros, que evidentment
apareixen a l’annex 20 d’aquests pressuposts que avui
començam a presentar. I a això li diuen pressió fiscal massa
elevada? Això no és més que qui tengui, hereti o guanyi menys
pagui menys, i que qui tengui, hereti o guanyi més pagui més;
ni més ni manco.

(Alguns aplaudiments)

Voldria posar una sèrie d’exemples, dos exemples molt
senzills, en relació amb aquesta qüestió . Pensen en un
matrimoni amb tres fills, amb una base imposable conjunta de
39.000 euros; no em diguin que aquesta base és poc elevada,
perquè estam parlant de base imposable, diferència entre
ingressos i despeses. El primer fill estudia a fora, paguen un
lloguer de 600 euros al mes i tenen un fill discapacitat, en
aquest cas el fill menor. L’any 2014 aquesta família pagava en
concepte d’impost de la renda de les persones físiques
6.293,43 euros, ja sigui via retencions o via declaració de
l’impost dins el mes de maig, juny, corresponent; per tant el
tipus efectiu, que és en el que ens hauríem de fixar, i no tant
en el tipus nominal, és del 17,67%. Repetesc, l’any 2014, més
de 6.200 euros de pagament d’impost. Saben què pagarà
aquesta família l’any 2018 -ha pagat-, el 2019 i el 2020?
3.506,19 euros, o sigui, un estalvi fiscal de 2.787,24 euros, un
tipus efectiu del 9,8%. D’acord? Per tant, com veuen, en
principi ens hem de fixar sempre en el tipus efectiu.

Un altre exemple: un jove de 30 anys amb una base
imposable de 12.500 euros, amb dos pagadors; que paga un
lloguer de 450 euros al mes. L’any 2014 aquest jove pagava
una quota líquida de 1.818,88 euros; l’any 2019 paga 978
euros i els seguirà pagant l’any 2020. Això suposa un estalvi
de 840,88 euros, passant a pagar un tipus efectiu l’any 2019
del 7,02% quan l’any 2014 pagava un tipus efectiu del
14,55%.

El mateix podríem dir també del nostre principal impost
autonòmic, l’impost sobre transmissions patrimonials, perquè
des de 2016 comprar una casa amb valor superior al milió
d’euros tributa l’11% i no el 10%; és això progressivitat?, sí,
també. I ara el projecte de llei de pressuposts puja l’AJD de
l’1,2% a l’1,5%, llevat del cas de compra de primer habitatge
amb valor no superior a 200.000, que queda congelat a l’1,2%.
Novament aplicam una política fiscal redistributiva i que
premia el que menys poder adquisitiu té. 

També vull fer referència a la fiscalitat verda, una fiscalitat
verda que tenim però que no hem donat molt a conèixer.
Primer em referiré a l’impost al sol, que va suposar una trava
administrativa i injustificada al desenvolupament de
l’autoconsum energètic, la implantació del qual és molt
superior a la nostra terra, mentre que a altres països,
paradoxalment, tenen menys hores de radiació solar.
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L’adopció de la supressió de l’impost al sol va suposar un
reconeixement a tota una aposta col·lectiva del sector
fotovoltaic. Saben qui va suprimir l’impost al sol?, un govern
socialista. També hem de destacar la deducció per la millora
de la sostenibilitat de l’habitatge habitual, que permet deduir
5.000 euros, 5.000 euros, per instal·lacions de plaques
fotovoltaiques o sistemes d’estalvi d’aigua. O la Llei de
residus, que té per objectiu dissuadir de la pràctica de
comportaments no sostenibles, i que preveu a la disposició
final sisena la creació d’un cànon de residus amb efectes 1 de
juliol de l’any 2021, que gravaria aquells ajuntaments que no
haguessin fet els deures en relació amb els residus o  el
reciclatge. I f inalment també hem de tenir en compte que
tenen capacitat normativa les entitats locals per apostar cap a
una fiscalitat més verda, en relació, per exemple, amb l’impost
sobre vehicles de tracció mecànica; en aquest sentit la majoria
d’ajuntaments tenen una bonificació màxima del 50% per la
compra de vehicles elèctrics en relació amb l’impost de
circulació. Des d’aquí apostam perquè els ajuntaments
governats per partits d’esquerres incrementin aquesta
bonificació fins al 75%, i així ho ha fet l’Ajuntament de
Manacor, per exemple.

I totes aquestes polítiques s’han duit endavant amb un
model de finançament que no ajuda, el flagell de la Llei
Montoro sobre les espatlles i amb incerteses que fan difícil
afinar les estimacions. Certament, en vista del pressupost de
2020 es mantenen algunes incerteses com ara l’aprovació
encara pendent d’un nou sistema de finançament autonòmic
que hauria de dotar la comunitat autònoma d’uns recursos més
concordants amb la seva capacitat fiscal.

També s’ha de tenir en compte que a hores d’ara encara no
s’ha produït l’aprovació definitiva pels òrgans competents de
l’Estat dels nous objectius d’estabilitat pressupostària i de
deute públic informat favorablement pel Consell de Política
Fiscal i Financera en la sessió de dia 22 d’agost de 2018 i que
preveuen una revisió a l’alça dels objectius de dèficit i de
deute per a l’any 2020, per la qual cosa en l’elaboració
d’aquests pressupost s’han considerat els objectius actualment
vigents sense perjudici que en cas que la revisió a l’alça
esmentada s’arribi a produir es pugui generar crèdit de la
manera que s’hi preveu.

S’ha elaborat el pressupost 2020 amb una previsió de
creixement econòmic del 2,1% i l’AIReF ha avalat com a
probables aquestes previsions macroeconòmiques.

Som la comunitat autònoma que més ha reduït el deute en
relació amb el PIB en la legislatura passada, 2,5 punts entre
2015 i 2018, hem baixat un deute del 30,3% del PIB al 2015,
el 27,8% a finals de 2018, darrer any tancat, i es manté
aquesta línia de control del deute. La previsió és situar-lo al
voltant del 27% per al 2019 i a l’entorn del 26% per al 2020.

Aquests pressuposts avalen, per tant, el rigor que defineix
la gestió d’aquest govern. Rigor, responsabilitat i coherència,
ho he dit moltes vegades, això és el que defineix un bon
govern i per això no hem defraudat els nostres ciutadans i
ciutadanes.

Vostès tampoc no ens defrauden, Sra. Durán, són
coherents, només saben parlar de mala gestió, de retallades,
crispar i posar traves. No han fet ni una sola proposta, només
saben repetir any rere any que els ingressos són ficticis...

(Remor de veus)

Repassin per favor el Diari de Sessions. Gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Truyols. Entorn d’intervencions de rèplica...

(Remor de veus)

... senyors diputats ..., senyors diputats, un poc de silenci...,
correspon començar el torn de rèplica al Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes Balears, té la paraula el Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, gràcies. Jo més que res... a MÉS per Mallorca i a MÉS
per Menorca perquè si no quasi, quasi no hagués importat
sortir, és a dir, em deia la Sra. Campomar que no... que
nosaltres feim... que són apocal·líptics, no, no, no, no... no, no,
no, nosaltres no hem dit que sigui apocal·líptic aquest tema,
el que nosaltres deim és que no són els que necessàriament
hauríem de tenir perquè no tenim les eines per realment poder
donar servei a qui l’hauríem de donar, que és a Formentera, a
Eivissa, a Menorca i a Mallorca. Això és el que deim
nosaltres.

Vostè no ha d’emprar que la llagosta val doblers i les
gambes.. per ficar-se amb un altre. Si vostè cada dia menja
gambes i llagosta, cada dia, perquè és bo que en mengi de tant
en tant, si no, Menorca aniria de cul, eh?, és bo que en mengi.
Si en menja cada dia sabrà que al cap de tres mesos no ho
podrà pagar i a això feia referència. És a dir, un dia que poses
una metàfora bona no me la matxuqui pels costats, no se’m
perdi per les voreres, per les bardisses.

I després una altra cosa molt important, Sra. Campomar, un
pressupost que sempre és despesa -que sempre és despesa- i
no és inversió té una tendència a morir, a quedar ofegat; un
pressupost que el que inverteix retorna té futur com a país.
Això és així de clar i de la forma com anam... hi ha molta
despesa i poca inversió.

I el darrer, Sr. Castells, jo li recoman un tren de Maó a
Ciutadella. Jo entenc que això vostè no ho vegi. Hi ha molta
gent que no veu d’aquí a trenta anys. Al meu poble l’any 1948
varen dissenyar una ronda de circumval·lació , l’any 1948,
l’any 1995 la varen començar a desenvolupar, però tanta sort
que algú va veure el 1948 que havien de fer la reserva del sòl
per on hi hauria la ronda de circumval·lació. Som l’únic
municipi dels 67 que tenim una ronda que dóna la volta rodona
al poble, els  altres tenen rondes, però van, vénen,
desapareixen. Aquesta visió d’aquelles dones i homes de l’any
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1948 amb el Pla Fuster és el que jo voldria que fos el meu
petit país que es diu Balears. 

I e l metro ... ja t’agradaria que fos rodona com la de Sa
Pobla... 

(Algunes rialles)

... ja t’agradaria..., és a dir, i que fos del 1948... 

És a dir, el metro al Parc Bit per després anar a Son
Espases, jo li vaig dir al conseller a la passada legislatura que
m’hagués agradat més a mi que fos soterrat, anàs a les escoles
i després anàs a Son Espases, però també tenia raó quan
m’explicava que els costos serien molt més grossos, molt més
grossos, i hem d’acceptar que els costos són els que podem
pagar.

Després, vostè ha dit una cosa que si era una despesa
sumptuària, crec que... i ha posat l’exemple de la Facultat de
Medecina. Miri, si no ha tengut vista a saber que hi ha d'haver
un tren de Maó a Ciutadella que no ho he de decidir jo, és el
que jo veig, menys té del resultat que està tenint la Facultat de
Medecina, que és del que parlava jo a la Sra. Campomar amb
la diferencia que hi ha entre despesa i inversió. La Facultat de
Medecina és una inversió brutal -brutal-, no és una despesa
brutal. Jo no sé si és capaç d’entendre la diferència... No, no,
li ho dic seriosament perquè vostè és molt sibil·lí i ve aquí i
et pega dos soplamocos com si fossis un cap de fava.

Miri, tota la gent del Centre d’Investigació de Son Espases,
de l’IDISBA, i tota la gent que està a la Facultat de Medecina
se n’haurà rigut de vostè, és a dir, està donant uns resultats
espectaculars, de la mateixa manera, dels menorquins que van
a Barcelona s’han de queixar els catalans? Això és un mateix
estat, és bo que venguin de per aquí i per allà.

Miri, el millor de Balears és que ens hem sabut mesclar.
El millor de Balears és que ens hem sabut mesclar en aquesta
vida, e l millor, amb diferència. Mirin vostès quantes coses
parlen bé dels dos dominis o dels tres dominis, de tantes
coses com els ha aportat. Idò és molt que vengui gent de
Granada, d’Extremadura, del País Basc, de Galícia, de Múrcia
vengui aquí a la Facultat de Medecina, a la fi som referent
d’alguna cosa potent i que no té a veure tal vegada amb un
negoci tradicional.

I vaig acabant, l’altra qüestió, vostè diu que els serveis
públics han de ser eficients per posar-los en marxa, compte!,
alerta!, el 80% de serveis públics no són... no ho són. Miri, jo
li he dit... si sota la premissa que vostè ha dit que han de ser
eficients, fill meu, no tendríem sanitat pública, eh?, no
tendríem educació pública, no, l’he escoltat, no, tal vegada no
ha estat fi...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

...i en aquest cas, crec que és vostè qui va donar suport a la Sra.
Armengol, eh?, i nosaltres vàrem votar en contra. Si té alguna
contradicció és vostè, en canvi nosaltres esperam la setmana

que ve entrar dins una segona fase que són les esmenes
parcials perquè volem arribar a acords, sempre, com hem fet
els cinc anys que fa que som aquí. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Font. Correspon al Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, té la paraula el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Cuidado, Sr. Font, decir que se
hizo algo bien el año 48 si se aplica a las reformas del Código
Penal que quieren introducir sus a veces compañeros le puede
llevar a una multa o la cárcel...

(Algunes rialles)

A ver, me encanta la pasión que desencadenamos a veces,
y mi querida compañera del Grupo Unidas Podemos nos ha
dedicado una serie de cariñosos epítetos, bien, pues yo
supongo que ella se encuentra cómoda con un sistema
económico basado en cuestiones como la nacionalización de
sectores de la economía considerados estratégicos, como la
banca y la energía; supongo que es una defensora acérrima del
estado del bienestar aunque sea a costa de una subida masiva
de impuestos. Creo que ella es partidaria de que el estado debe
intervenir para amortiguar las diferencias sociales, leyes
antimonopolio, fijar por decreto las tasas y los tipos de
interés, los alquileres, o dar mucha importancia a la incidencia
del sector primario en la economía. 

Bueno, pues según el Centro Von Mises, eso son
precisamente las fórmulas económicas del fascismo, porque
"somos enemigos del sistema económico capitalista, o
“rechazamos frontalmente las doctrinas del liberalismo, tanto
en el campo político como económico”, deben ser frases que
a ustedes les gustan mucho, la primera de Adolfo Hitler, la
segunda de Benito Mussolini, porque en este parlamento lo
más parecido al fascismo que hay son ustedes. Sé que le
cuesta digerirlo, pero es así. La intervención económica, ir en
contra de las libertades individuales, poner el Estado y el bien
del Estado por encima de la libertad individual es lo propio del
fascismo, que es lo que ustedes practican.

Luego también nos han venido a decir que hay que
defender, vamos, cual si fuera el Alcázar de Toledo, la política
lingüística, evidentemente, evidentemente, esa es la trinchera
en la que ustedes se  sienten muy cómodos. De ahí no
podemos quitar ni un euro, porque claro, a nosotros lo que nos
importa es que nuestros niños sean analfabetos en dos idiomas
que es lo que consigue su sistema educativo, nos hace
analfabetos en dos idiomas...

(Remor de veus)

Porque, porque para eso sí tienen dinero, para la política
lingüística, pero no tienen dinero para el programa de
acompañamiento escolar, para eso no tienen dinero, eso no es
importante. Veo que están ustedes muy nerviosos, tómense
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una tila, de verdad. Nos quedan cuatro años, ya se lo dijimos
el primer día, serénense, serénense.

También se ha acusado a Santiago Abascal del tema de los
chiringuitos. Miren, yo les rogaría, como ya se me dijo una
vez en este parlamento, que algunos se lavasen la boca antes de
hablar de Santiago Abascal...

(Remor de veus)

... una persona que ha vivido perseguida y amenazada por sus
colegas de la ETA, ¿eh?, que tuvo que refugiarse en Madrid.

(Continua la remor de veus)

Sí, sí, lo sé, les molesta, pero es así, sus coleguillas...

LA SRA. CANO I JUAN:

Sr. President? Sr. President?

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

... Otegui, con los que ustedes firman acuerdos y se  hacen
fotografías...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, senyors diputats, un poc de silenci.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

... esos. Pues ya que usted lo  ha citado diré que Santiago
Abascal siempre ha dicho que no es un periodo de su vida del
que no se sienta especialmente orgulloso y que de lo que más
orgulloso se siente es de haber pedido el cierre precisamente
de ese chiringuito...

(Remor de veus)

... cosa que ninguno de ustedes sería capaz de hacer. 

(Continua la remor de veus)

Sí, ya sé que la verdad a ustedes les molesta, les molesta
mucho. La verdad es algo que les incomoda y sobre todo
cuando se la dicen a la cara. Yo entiendo que a ustedes les
moleste la verdad, porque es que les derrumba todo su castillo
de naipes en el que construyen sus ficciones, con las que nos
intentan convencer a todos de sus consensos amplios progres,
pero que afortunadamente a día de hoy se han diluido. 

En definitiva, nosotros rechazamos estos presupuestos con
la mayor de la seriedad. La diferencia, por eso a veces no
asistimos a las comisiones, es que nosotros nos los hemos
leído y la mayoría de los que van a votar a favor, no.

Gracias, Sr. Presidente.

(Petit aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Correspon ara al Grup Parlamentari Ciudadanos. Té la
paraula el Sr. Pérez-Ribas.

LA SRA. TUR I RIBAS:

President, disculpi, m’agradaria fer ús de la paraula
breument.

EL SR. PRESIDENT:

Per quin motiu? Per quin article?

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, l’article no el tenc a mà, però només li puc dir..., 80.2,
gràcies. En virtut de l’article 80.2, em sembla inadmissible, jo
demanaria al Sr. Rodríguez que s’excusi per haver fet
l’acusació a tots els que som aquí de ser amics d’ETA. Això
només ho diu una persona sense cap tipus de consideració,
respecte, per no dir una falta important de vergonya.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats! Senyors diputats! Senyors diputats! Té la
paraula el Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Bé, nosaltres venim a parlar d’allò que venim a parlar que
és d’uns pressuposts i de la nostra opinió sobre si s’han de
tirar endavant o s’han de revisar.

Sobre les intervencions de MÉS, de la Sra. Campomar,
vostès en un principi van estar en contra de l’ús que es feia de
l’impost de turisme sostenible, o sigui que al final han acotat
el cap i accepten l’ús que se n’està fent, però realment en les
primeres intervencions, les seves primeres declaracions, era
que s’havia d’utilitzar únicament per a temes mediambientals,
que és a allò que ha estat referint-se el Sr. Castells, un impost
que perverteix el seu ús, al final realment perjudica tota la
societat.

Sobre allò que ha manifestat la Sra. Sans, evidentment
perquè hi hagi sostenibilitat hi ha d’haver un desenvolupament
sostenible, per tant, hi ha d’haver un desenvolupament, hem de
crear riquesa perquè si no, realment l’únic que creem és
mantenir-nos que és el que ha dit el Sr. Font i finalment
acabaríem amb una rebaixada de qualitat de vida dels ciutadans.
I perquè hi hagi riquesa s’ha d’apostar per donar suport a les
empreses, als autònoms, als emprenedors.

A la Sra. Truyols, que ha destinat la meitat de la seva
intervenció parlant de la baixada d’impostos. Bé, ho estàvem
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comentant, estam per fer-li una oferta perquè vingui a
Ciutadans, perquè realment...

(Remor de veus)

Bé, és el que demanem, als governs on ens hem incorporat
tant a Andalusia com a Madrid, una de les primeres mesures
que hem pres ha estat buscar les fórmules per baixar el màxim
nombre d’impostos.

I què hem de dir, que si aquests pressuposts s’aproven, ens
tornarem veure, ens tornarem veure d’aquí poc segurament per
parlar que les llistes d’espera no baixen, perquè els terminis
de pagament a proveïdors creixen, perquè els barracons
segueixen sense ser modificats i que les escoles no poden
tenir a tots els alumnes en edificis correctes. Ens tornarem
veure perquè quan es comencin a bloquejar partides, parlarem
aleshores de retallades de veritat. I finalment ens tornarem
veure perquè estem segurs que amb aquest pressupost que avui
segurament tirarà endavant, no arribarà a final d’any i realment
no beneficiarà els ciutadans de les nostres illes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Pel Grup Parlamentari Popular
té la paraula el Sr. Company.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, nosaltres per contestar
un poquet allò que hem sentit, jo abans de fer-ho de totes
maneres, voldria recordar que sense economia no és possible
quasi res de tota la resta. A posta vostè han disposat de 4.000
milions d’euros més aquesta passada legislatura i així i tot, ens
varen deixar en fallida la comunitat autònoma anteriorment i
ara ens han fet un forat als pressuposts.

Parlant d’allò que s’ha dit aquí i deixant de banda algunes
coses, perquè alguna de les que ha intervengut, convendria
recordés allà on posava els segells, dient “és d’interès
general”, li ho convé recordar-ho, quan era secretària general,
jo entraria a fer comentaris. 

La intervinent del PSOE, la Sra. Truyols, ens ha donat una
lliçó magistral parlant de tributari, però no ens ha parlat gaire
d’economia, jo crec que ella es va especialitzar molt en
tributari, però va deixar molt de banda l’economia. I sí, sap què
passa quan enfonses una empresa i l’has de fer surar?, això és
el que sol passar, perquè si no, no hi ha res darrera. Per tant,
nosaltres vàrem haver de fer surar una barca que vostès havien
enfonsat i vostè n'és responsable, n’és responsable...

(Alguns aplaudiments)

Vostè n’és responsable perquè era ni més ni manco que la
directora de l’Agència Tributària, per tant, va col·laborar
activament a enfonsar la barca en aquells moments i ens la va
deixar l’any 2011 que feia aigua per tot. I sí, nosaltres vàrem

haver de fer coses que no ens varen agradar gens ni mica, per
tornar fer surar la barca i ara veim com vostès la tornen
foradar de per tot perquè els és igual. Per tant no ens vengui a
parlar d’impostos que va posar el Partit Popular, perquè
realment els imposts els varen posar vostès enfonsant la barca
l’any 2011.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

I després li he de dir: sap què fa la gent quan la comences
a pitjar i sobretot les empreses, o aqueixes grans fortunes que
vostès encalcen?, sap què fan?, se’n van cap a Madrid, i això en
el seu poble, o a prop del seu poble, hi ha una empresa que ho
ha dit un parell de vegades: “Estam temptats, així, d’anar cap a
Madrid”. Per tant, alerta a estrènyer ara a los poderosos, y a
los grandes, y a los ricos, perquè aquests fan molta de via, i
acaben vostès que fan molt de mal a la gent que queda aquí,
que a més són les rendes mitges i baixes.

I vostè no ha parlat del grup 3 i 4, però vostè, no sé si té
fills o no, però si ha de deixar una herència a un nebot se
n’adonarà del mal que fa, i molts d’ells no poden ni tan sols
acceptar l’herència. Per tant això és com les matemàtiques,
que podem fer demostracions que arriben a dir que 2 i 2 són
2. Nosaltres seguim pensant el mateix. Si vostès no enfonsen
la barca nosaltres podem fer molta més economia i podrem
fer que tothom visqui molt millor.

Aquí s’ha parlat també, la representant de Podemos, que
hem de posar l’accent allà on toca. Efectivament. I per què no
el posa en els grans tenidors, que els donau 5 milions d’euros,
no sé per què exactament? Els regalau 5 milions d’euros als
tenidors i vosaltres no posau esment aquí, igual que no posau...
només posau esment a coses que vos interessen. Tampoc no
posau esment a les retallades o per exemple a utilitzar, mal
utilitzar l’ecotaxa. Això vos és igual, per tant la moqueta ens
passa davant.

I per descomptat, senyors de Podemos, no heu posat
esment a la sentència dels ERE, d’això no n’heu parlat gens. Si
hagués estat al revés n’haguéssiu parlat tot el ple.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

I vosaltres..., vosaltres de Podemos, ustedes, Sr. Juez,
tendrías que empezar a hablar de esto, a veure si ens
passareu pel mateix arrasador, a veure si les exigències de
Podemos i de MÉS segueixen essent vigents en matèria
d’honorabilitat i a l’hora de..., o depenent del carnet que
tothom dugui...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... vostès què faran?, donaran suport al PSOE, que acaba de ser
condemnat per quantia i per nombre com el pitjor cas de
corrupció davant...

(Cridòria)

... tota la història d’Espanya?
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(Remor de veus)

Bé..., el PSOE no, efectivament, el PSOE és, amb tres
exministres...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats... Senyors diputats...

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

No es posin nerviosos, no se pongan nerviosos... No, no,
clar, tres exministres, dos presidents d’Andalusia...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats...

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

...denou alts càrrecs... Vostè, Sr. Yllanes, només persegueix
els dels PP, però els del PSOE no els vol perseguir, i això no
diu molt a favor seu, això no diu molt a favor seu, Sr. Yllanes.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Per tant això no pot ser. Vostès..., vostès, els senyors de
Podemos, heu de posar l’accent en aqueixes coses, i avui era
un bon dia per posar-lo, era una bon dia per posar-lo. Vostè és
el vicepresident de Podemos en aquest govern...

(Continua la remor de veus)

... i hauria de dir alguna cosa...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, Sr. Yllanes...

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

I què passa? ...i els altres no. Vostè és partidista, i això el
desautoritza per a moltes coses en el futur, Sr. Yllanes. Per
tant...

(Continua la remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats... Sr. Company, un moment, Sr.
Company... Sr. Yllanes, per favor, vostè no participa del debat.
Té l’ús de la paraula el Sr. Company.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

És que avui estan..., moltes gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

Els que avui estan pensant a fer president en Pedro Sánchez
estan aquí governant amb la Sra. Armengol, i la Sra. Armengol
també convendria que digués qualque cosa dels seus companys
que han estat asseguts allà, devora ella, durant molts d’anys als
comitès de direcció del PSOE, però tampoc no diu res.

(Més aplaudiments)

És clar..., tot això ha vengut a bé perquè la representant de
Podemos ha dit que hauríem de posar l’accent allà on toca, i
jo avui he trobat que també l’accent, perquè les circumstàncies
han vengut així, també potser tocava posar-lo aquí.

Ja li dic, grans tenidors, estau d’acord que s’enviïn 5
milions d’euros als grans tenidors, senyors de Podemos i
senyora de MÉS per Mallorca? Jo no ho sé.

I després si vol que parlem de l’encuny de l’interès
general, jo, Sra. Campomar, n’hi puc parlar. En tenc un grapat,
en tenc un grapat, de factures seves que posen que és d’interès
general, i si vol que en parlem...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Company.

(Xivarri i alguns aplaudiments)

Correspon ara les intervencions en torn de
contrarèpliques. Té la paraula, pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos, la Sra. Sans.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Bé, el primer que vull comentar és que
és evident que falten eines per poder tenir uns pressuposts
millors; no fa falta dir que mentre no hi hagi un govern estatal
de coalició estable sempre hi haurà certes qüestions que s’han
de negociar allà i que encara no s’han negociat, això per
començar. Però així i tot nosaltres posam molt en valor tota
la tasca que s’ha fet des del Govern per ajustar, com ja he
comentat a l’anterior intervenció, davant tots aquests factors,
tenir aquests pressuposts, que són els més socials de la
comunitat autònoma, que això mai no ho podran dir els de la
dreta o del Partit Popular, que tant s’exalten.

Mirin, la primera característica del feixisme és aquella que
nega els diferents, els transsexuals, homosexuals, o diferents
ètnies, entre d’altres, i jo a VOX li dic que si fóssim a un país
que realment ha fet aquella transició i ha deixat enrere totes
aquelles èpoques obscures, si nosaltres fóssim un país en
aquest aspecte com Alemanya, vostè a un parlament
d’Alemanya ja hauria perdut la seva acta de diputat, o fins i tot
és possible que ni tan sols no l’hagués aconseguida perquè
potser no s’haguessin ni presentat a les eleccions.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible i  a lguns
aplaudiments)
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Y le voy a decir más, le voy a decir más. Como político
no sé, porque las barbaridades que dice son para
hacérselas mirar, pero para cómico igual sí que tiene
futuro.

A su partido político de momento no les vamos a tomar
nunca en serio, hasta que no pongan políticas de fondo real
sobre la mesa. Y, es más, a lo mejor también estaría bien
que se pasaran por las comisiones, las comparecencias,
hicieran acto de presencia, y que no sólo vinieran los cinco
primeros minutos y se marcharan, e hicieran su trabajo
como diputados, que no lo están haciendo del todo.

(Alguns aplaudiments)

I miri, Sr. Company, jo  li  diré una cosa, a vostè que es
queixava. Nosaltres amb la corrupció no feim diferències,
val?, i  qui la fa la paga, i és així de clar, perquè això de la
corrupció afecta de forma negativa a la ciutadania, i el nostre
partit polític té una raó de ser, en part perquè aquest
bipartidisme que s’havia anat succeint fins ara i que tenia
moltes taques, nosaltres poder ser allà per poder intervenir. Sí,
perquè som gent normal i corrent que estam fins als nassos
d’haver d’aguantar la corrupció...

(Remor de veus i petita cridòria)

... i aquí a les Illes Balears..., aquí a les Illes Balears, tenim el
premi...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats... Senyors diputats, deixin parlar a la
diputada.

LA SRA. SANS I REGIS:

... aquí a Balears..., bé, si em deixen acabar...

(Continua la remor de veus)

Aquí a Balears...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats... A veure, senyors diputats del Partit
Popular, respectin la diputada que està fent ús de la paraula.

LA SRA. SANS I REGIS:

Aquí a Balears som (...) de la corrupció en gran part
gràcies al Partit Popular, però, això sí, no llevaré el mèrit que
té a Unió Mallorquina, però això facin-s’ho mirar per quan
surtin aquí a parlar de donar lliçons de tipus de gestió i tal,
perquè tenim aquí una baluerna molt gran, que és el Palma
Arena, que això jo crec que quan vostès passen per allà davant
potser els pica i els fa mal per aquesta mala gestió.

Veig que al Sr. Company això no li importa, però bé, a mi
també em faria vergonya dur a l’esquena tots aquests casos de

corrupció que duis arrossegant amb els vostres anys
d’existència.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Dit això només vull tornar a posar en valor els pressuposts
que ha fet aquest govern...

(Continua la remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, un poc de silenci, per favor.

LA SRA. SANS I REGIS:

Simplement vull tornar a repetir l’esforç que ha fet aquest
govern, estic convençuda que sortiran aprovats aquests
pressuposts abans de partir de vacances. Ben segur que potser
podreu fer una oposició més crítica o responsable presentant
esmenes que realment puguin ser beneficioses per millorar-
los; estic convençuda que si s’esforcen una mica són capaços
d’aconseguir-ho.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sans. Té la paraula, pel Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, la Sra. Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sr. President. No volia fer ús d’aquest torn, però
crec que és ben necessari.

Bé, contestaré per no... Crec que, Sr. Company, quan vostè
ens demana pels grans tenidors, no sé si recorda el que va fer
el Partit Popular quan es va tramitar la llei dels grans tenidors,
és que vostès no volien regularitzar res dels grans tenidors.
Aquests doblers, precisament, són per obligar els grans
tenidors a cedir aquests habitatges per tres anys i tenir lloguer
social, però és que vostè no ho recorda, però si ho vàrem... és
que no hi era,...

(Alguns aplaudiments)

... vostè ni hi era (...).

(Petit aldarull)

Miri, Sr. Company, vostè no va assistir  crec que ni a la
meitat de les sessions de la legislatura passada perquè se
n’anava cada dos per tres. Per tant, no es degué assabentar de
res, però això ho vàrem discutir dia rere dia perquè l’habitatge
en aquesta cambra crec que es va discutir a cada sessió, a cada
sessió d’aquesta cambra es va discutir el tema de l’habitatge i
allò dels grans tenidors... vull recordar Aitor Morrás que era
la seva campanya i que cada dia, cada dia... i si no recorda
aquesta discussió, vaja..., si no sap per què són aquests milions
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és perquè no s’ha assabentat de res de la Llei d’habitatge, però
bé...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

No m’estranya, eh?, no m’estranya gent. No és que em
vengui de nou, no em ve de nou...

Per tant, si volia la nostra opinió ja la sap perquè ja l’hauria
d’haver sabut d’abans, vull dir que ja fa quatre anys que hauria
de saber la lliçó.

Però bé, a part d’això, m’ha paregut important, jo crec que
al senyor..., crec que Rodríguez, no?, ha parlat de la política
lingüística i ha dit que sortien analfabets, jo crec que això és
un insult per a tota la gent d’aquesta cambra que ha nascut i per
a tots els ciutadans...

(Alguns aplaudiments)

...i les ciutadanes que han crescut en la immersió lingüística.
Vostè ha insultat tota la gent! Vostè ha insultat tota la gent! Ha
insultat els mestres i els alumnes de tota aquesta comunitat
autònoma, i això és indignant.

(Remor de veus)

Però a més d’això, el més indignant -i amb això vull donar
suport a la Sra. Tur- és el que ha dit al darrer, vostè aquí...
deman, sí que nosaltres ens ajuntam MÉS per Mallorca amb
les paraules que ha emès, vostè ha de retirar aquestes paraules
quan ha dit que aquí som amics d'ETA. Vostè està banalitzant
el terrorisme i això no pot ser, és una vergonya!, Sr.
Rodríguez, una vergonya!

(Alguns aplaudiments)

... una vergonya que això ho faci en aquesta cambra! Vostè...

(Continuen els aplaudiments)

...vostè no pot banalitzar el dolor de les víctimes ni dels seus
familiars perquè nosaltres sempre els feim costat i vostè està
banalitzant per una utilització política i nosaltres això en
aquesta cambra no ho hem fet mai. Mai no ho hem fet!...

(Remor de veus)

Vostès ho estan fent i això, això és injust per a tota aquesta
gent que ha sofert tant. D’això s’hauria de... 

Per tant, des d’aquí tot el suport a les víctimes d'ETA i als
seus familiars.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Campomar. Pel Grup Parlamentari
Mixt té la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President, si m’ho permet jo també
pens que vostè hauria d’haver fet rectificar les paraules d’un
determinat diputat i haver demanat després d’aquesta
rectificació  que no constessin les paraules al Diari de
Sessions perquè el que s’ha dit aquí està al Codi Penal i crec
que en un parlament no es poden fer coses que estan al Codi
Penal.

Dit això, respondré al Sr. Font en aquest debat que tenim,
jo li he dit que no m’escoltava, li he dit que no m’escoltava
perquè abans de dir el que vostè ha sentit jo havia dit moltes
altres coses i precisament havia fet referència que en la
inversió d’una administració pública bàsicament s’ha de mirar
el seu retorn social, precisament això ho he dit. He dit: s’ha de
mirar el retorn social, però també la sostenibilitat econòmica,
perquè per molt retorn social que tingui una inversió pública
hem de mirar que després puguem finançar amb el pressupost
ordinari de cada any, amb el pressupost corrent les despeses
amb què incorrem en fer aquesta inversió i tot això estava en
un context en què deia que no tota la inversió és positiva. 

Sempre diem: “500 milions d’inversió, 600 milions
d’inversió” com si això fos positiu, depèn, depèn, perquè si no
té una retorn social ni el té econòmic el que és, és una llosa en
les arques de la comunitat autònoma i crec que era un
argument que va totalment en la línia del que vostè sol
defensar en aquest parlament.

Vostè m’ha acusat de contradiccions i jo, Sr. Font, no... per
cap mena de voluntat de... de polemitzar amb vostè
gratuïtament, sinó per intentar arribar a un acord jo li he de
recordar que vostè fa quinze dies, dia 5 de novembre a la
sessió de control va dir que pagar 10 milions per a aquest tren
era una rendició a l’Estat, perquè aquesta despesa l’havia de
finançar l’Estat. Vostè va dir això.

Per això m’ha sobtat tant el seu canvi de posició i per això
hi he fet èmfasi en la meva intervenció perquè m’ha sobtat el
seu canvi de posició. Crec que segurament en el fons estam
d’acord perquè hi ha algunes inversions, com per exemple,
inversions estatutàries en què es preveien 35 milions per fer
un tren lleuger a la Platja de Palma, que passava per l’aeroport,
doncs això..., si reclaméssim això i volguéssim fer això jo no
hi tendria objeccions. 

Jo no estic en contra del transport públic ni del transport
ferroviari ni molt menys. Estic en contra... perquè no veig el
retorn econòmic d’una inversió que té una part molt important
de retorn econòmic.

I vostè també, malgrat que..., ja dic, crec que.... parlant de
contradiccions doncs també vostè tendria algunes coses a
aclarir, vostè m’ha dit que, escolti, que els que vàrem votar la
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investidura vàrem ser nosaltres i que vostè va votar en contra,
sí, nosaltres vàrem votar la investidura a canvi d’una sèrie de
punts, per cert, Sra. Presidenta, i ara li ho dic, un dels punts del
nostre acord d’investidura és que el Govern no acordarà
inversions a Menorca que no tinguin el suport del Consell de
Menorca i ahir e l Consell de Menorca va aprovar per
unanimitat -va aprovar per unanimitat- una resolució  en què
demanava la revisió de la distribució de l’impost. 

Per tant, aquí tenim un problema fort. Aquí tenim un
problema fort perquè estam davant d’un incompliment
d’aquest acord d’investidura, però bé, ja en parlarem i ja ho
gestionarem. Això és un tema..., però quan parlam de
contradiccions, Sr. Font, haver votat la investidura de la Sra.
Armengol i tenir objeccions al pressupost no és cap
contradicció . Això és el parlamentarisme, només faltaria!
Nosaltres hem acordat un vot d’investidura a favor de la Sra.
Armengol, al programa de govern que presentava, a canvi d’una
sèrie de punts, és clar, i després negociem el pressupost i
negociar el pressupost, dintre de negociar el pressupost
evidentment hi ha presentar objeccions i després presentar
esmenes parcials per mirar que es corregeixi aquest
pressupost. 

Per tant, no veig cap contradicció entre votar la investidura
i després tenir objeccions al pressupost i fins i tot penso que
amb algunes de les nostres esmenes probablement tendrem el
suport del seu grup i viceversa.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Socialista té
la paraula la Sra. Truyols.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Rodríguez, no li
acceptam ni li perdonam el que ha dit vostè en aquest
parlament, avergonyeix aquest parlament, les víctimes es
mereixen un respecte...

(Alguns aplaudiments)

Sr. Company, som economista, és veritat que estic
especialitzada en fiscalitat, però som economista i li puc
assegurar que no estam ni en fallida ni en quiebra ni en
concurs. Li ho puc assegurar. No hi ha problemes de liquiditat
i a més complim la majoria d’indicadors. Si això ho demanàs
en relació amb una empresa, què diria vostè?, que aquesta
empresa està sanejada, està sanejada. I a més aquesta empresa
anomenada GOIB no gasta més, gasta millor, gasta en
polítiques socials i gasta en el benestar de les persones.

(Alguns aplaudiments)

Feia referència a l’ATIB, estic molt orgullosa de
precisament haver pogut crear l’ATIB, l’Agència Tributària de
les Illes Balears, i poder estar-ne al capdavant. Li puc recordar

que segons Inspecció de Serveis del Ministeri d’Hisenda
l’Agència Tributària de les Illes Balears a l’any 2018, darrer
any d’auditoria, ha estat la segona en l’índex d’eficàcia
inspectora i eficàcia recaptadora. Si això no és tenir èxit,
conti-m’ho.

(Alguns aplaudiments)

I sí, Sr. Company, hi ha barques que s’enfonsen, però són
les barques dels immigrants, dels immigrants de la
Mediterrània i això a vostès els és igual...

(Petit aldarull)

El Sr. Rodríguez... el Sr. Rodríguez... (...)

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Sr. President, en la mateixa (...)... Sr. President...

(Petit aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats... senyors diputats, un poc de silenci, per
favor...

(Remor de veus)

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

... 81.1, acaba de fer una asseveració, que jo li demanaria que
la retiràs...

EL SR. PRESIDENT:

No, no, Sr. Company, no té dret...

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

... de la mateixa manera que demanam que retiri allò altre...

EL SR. PRESIDENT:

.... a la paraula...

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

...a mi no m’és igual que s’enfonsi ningú, eh?

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Company, no té dret a la paraula...

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

... ni vostè ni ningú...

(Se sent el timbre de tall de micròfon)
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Company,... Sr. Company,...,

(Remor de veus)

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Sr. Rodríguez, vostè parlava d’infern fiscal, sí,
efectivament, un infern fiscal, l’època del Sr. Rajoy. El Sr.
Rajoy que a l’any 2012 va posar en marxa el gravamen
complementari i ens podem demanar: per a rendes altes?, no,
per a rendes altes no; per a rendes mitjanes?, no, per a rendes
mitjanes no; per a tothom; per a rendes baixes, mitjanes i altes. 

Aquest gravamen  complementari va suposar un increment
de 0,75 punts percentuals per a aquelles persones que tenien
rendes inferiors a 17.000 euros. Això sí que era un infern
fiscal.

Bé, i finalment, en relació  amb el metro que tant s’ha
anomenat, e l metro forma part de les previsions del Pla de
mobilitat, hem de remarcar i hem de recordar que qui té les
competències per posar el metro en marxa és el Govern, no el
Consell Insular de Mallorca, Sr. Castells; i, a més, defensam
la mobilitat sostenible, li record que tenim una llei de lluita
contra el canvi climàtic, el fet de construir el metro fins al
ParcBit suposarà 2.700 cotxes que deixen de circular per
aquesta carretera i evidentment les emissions de CO2

associades a aquests 2.700 vehicles. A més, és un dels acords
que apareixen en el pacte, en els acords pel canvi. Per tant, no
sé de què s’estranya que defensem una construcció del metro
cap al ParcBit. 

Bé, repetesc...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

EL SR. PRESIDENT:

 Continuï, Sra. Truyols.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Vull dir que aquest govern fa una aposta per les polítiques
fiscals redistributives i fa una aposta per gastar només si no
gastam..., gastar en política social i així ho demostren les
xifres d’aquest pressupost 2020, que el 70,5% de la despesa
anirà destina a despesa social. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Truyols. Atès que les quatre esmenes
sol·liciten la devolució del projecte de llei, procedirem a una
votació conjunta. Passam a votar. Votam.

23 vots a favor, perquè hi ha un vot telemàtic; 29 vots en
contra, i 2 abstencions.

A continuació, senyors diputats, a continuació votarem les
quantitats globals dels pressupostos generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020. Votarem
conjuntament les quantitats globals dels pressupostos de la
comunitat autònoma i les quantitats  del pressupost de les
entitats públiques, empresarials, de les societats mercantils
públiques, de les fundacions del sector públic de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, dels consorcis de la CAIB, del
Servei de Salut de les Illes Balears i de l’Agència Tributària de
les Illes Balears. 

La quantitat global del pressupost de la comunitat
autònoma de les Illes Balears i dels seus organismes
autònoms per a l’exercici de l’any 2020, els estats de
despeses i ingressos dels quals s’eleven a 5.869.887.870
euros. 

La quantitat global del pressupost de les entitats públiques
empresarials de la comunitat autònoma de les Illes Balears per
al 2020, els estats de les despeses i  ingressos dels quals
s’eleven a 697.244.479 euros. 

La quantitat global dels pressuposts de les societats
mercantils públiques de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per al 2020, els estats de despeses i ingressos dels
quals s’eleven a 5.651.221 euros. 

La quantitat global dels pressupost de les fundacions del
sector públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears
per a l’any 2020, els estats de despeses i ingressos dels quals
s’eleven a 99.649.348 euros. 

La quantitat global del pressupost dels consorcis de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020, els
estats de les despeses i ingressos dels quals s’eleven a
119.293.657 euros. 

La quantitat global del pressupost del Servei de Salut de les
Illes Balears per a l’any 2020, els estats de despeses i
ingressos del qual s’eleven a 1.694.482.370 euros. 

La quantitat global del pressupost de l’Agència Tributària
de les Illes Balears per a l’any 2020, els estats de despeses i
ingressos dels quals s’eleven a 10.629.000 euros.

Votarem conjuntament totes les quantitats relacionades.
Votam.

30 vots favorables; 25 en contra, perquè hi ha un vot
telemàtic; i cap abstenció.

En conseqüència queden fixades les quantitats globals dels
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2020.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.

(Aplaudiments)
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